


 نفس مبین(: اشن لب رنو یا ےک ت سیل سیم
 ےہ ئی یا اورہ شکم امام:



 ری وفک قو ح لم

 ء۱۹۹۷ یر

 روہال زرخ را دی از

 رولا نفع ر لا ب وک

 لاتا ریراج' راش سابع رک

70/< 

 0 دہ ھم ہر روس 1 ی+ e LAT اپ تی تبع 1

 بن نک ا یر یا وہ کج ا

 هرس



 حس ےب
 f ناما السار نان یر ۱ ۱

 ۳۳ . یقین رو حالصا ی ۳ ۱09

 ٣٣ اےک لود اقا مسا | تارا |

 ٠ ۔ممبخ ۸ ۱ اتام“ نيشان وا

 ۷م ۔ تاریک جالسا یہ 2 ام دَر اشا ےن بز ۲

 ۶ |ںایڑزگداںاماغیدایخ یم مسا اسے یتیم او تیز کیتی شا ١
 ۲ | تکی روزکروزنریماز نا ب اإ اھت کار یز -ک ن اسو بہا مس آ

 دیابتی | | تدرم دن ہورہا ید زآ ما

 ۳ | شب يسکب منعدم GG ۔ یا ۳5

 ۱۵۰ | ۱ مرتا کاش شن A 4 رن گرئا دا مو راپ لاا ےن بس 2

 ۵۲ اا تیام کاری لایان بخت ۱

 سی طظ

 ۵۳۱ سل تحمل و ار اں ےد رار

 ۵۳ مي نل ےک کہ کا ا هاش ۰ | رتا قرن تری بہر

 ۱ تاراش قم ٠ت اھ ات ند

 ۵۵ | رکن رزچ یار سات ےن وات ۱ ۱۷۱ | ترک ناس کن باخت نب
 . یل ساس سیب اهواز هی

 E گز روا تحسد کان r ۳ هیناش ان کیرحت مر ٠
[ ۱ 

 : 1 اساس ءے- لو وع 5 |

 یی ی م ی بسے ےس سوسیس یو یی ,



۳ 

٦ 

٦ 

 2 بیس ۔- یاس 2

۷ 

 تی٣ ابن اتم

 2 سرور سس
 ]بیمار اوز زع تیام

 ۔اھت اار سم
 ۵۷ | یک بی ےک ےک یک کس فک
 ۔ے ںیہن تاب
 ۵ے ے تبا کت الامر ا اش

 کوچ اسد یاد

 . ٠١] | اتکا یواش
 - ملال او

 ۵۸ دلا نو صن کود ید ۷
 ۵۹ تشري وو ۱

 ۵۹ | بمرم ات بم رن ۱

 ۵3 رت کت مو ظن

 تر ياز اپ وذ وکت یس لن

 ب | مان ےک زز ےناتت قت هر
۳ ۲ ۱ 

 ٣ . تار کتی تر

 ۲ 1۳ )دا ے ےک تعاد ۹ 1
 سا ےس تی چہ 4۳ ۳۰

۳ 

۳ 

 ۔اھت کش شير هد

 ۱ ۰ تالاع کم

 »۵ کت بہ دے تماس ان

 . اھت ایگ ہیلی ںیم عی
 ۱ امرا ارااض ما )۳

 ۱ | فکس مے بش یون
 ۱۷۷ | .تاربتیسرریارش
 | رکپ مزی ےگ ٹی رسڈرال ۱
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 ۹ |۔ںایدوزگردا لایئاف کب رخ یت
 ایام لیدر"
 ےل ےک تای کب یمن یر

 ` .ثک کت ار ای

 ۳ - نوین کت رن
 ۔ تارثا ےہ تشارد
 ۳ تازا لو ا
 ابراز ۷ک ت عت

 دیری دلا تت ںیم تری
 ۰: ےن و تروم یکے ابو 7

 کیا ںیم سد وج ےک تبر
 1م



 هیت نر

 2 سب یر

 لا م اوز نکس

 ۱ - زازا یا که سا

 لو یواین کنز بی
 بر طس

 0 تک سم رانا لو

 ےک را یر دوز کت
 شرف حا

 < فلنا ییہ *
 روا یرشاددزیکل فرم لع

 ےس

 ۱ ۱ - شروع

 ناک کل کار داسا

 ی تار

 - تیک ھما مسا

 0 1 ۳ Af ٥  و م - ۰ دت

 ناز رسا کاب پانا تام کوس | ۱۲ زس

r)رک و سراب ےگ ت ارب  

 یر غم لتا روزا

 ا تالا ےیل ےک ےب وک ترا س

 - و اج یس

 . سلام یگ زنا.

-۰ e ےک 

 نیہا ى



 |.ےأ راس نرل دام یک یخ ی ۵۸| ۹۸ دما اگه گرید[ ۲۵ |
 ]رم ع_ناسسنا شرف تاب ھ۹ امر کل عر پت ار

 و | یونگ ےرا کما ٠۰١ | ۹۹ | کل لول تاک ترف
 ےک ناکام داف کبیر i“ .ترد یک لو چه 2 1

 يک اد یک نر تو کش هک تلف |
 ۳ ی تاس زمرہ کر کت اتاط 7 | ۔ ےس سنئو راج ارککل ام ۱

 ات اتو تمہ تالاس ردا تخم کش نام | ۸
 شر ترا یہ ست کا | 7 ۱ اچ یس

 ۔یھن تنا کا ٠ ےس اہ کت لادومم یر ہیکل فا ہر 2

 ۸۸ لال تا اینا اقع یب زف پچ ۹ - ان شب

 ازت تان تان ا. فسادا “ٹن ا نب

 زط بم یک کب مرغ ےک سا ب م | اوزار یورو کل خم ٹا

 ۲ روح 7 ا" را نوک س ا

 اون رکاب ۸ اب رود نیت ایق الغا نا ۵۳

ofطلای روا توت کم مع ٩ 2 ۰۱۷ 1 _ لیگیروش قلم  

 ۳ ۔ےشا | | ولیت اتاط یا أ٥

 در | يک اح دب نوک دن بم | اد گدا نفس ام نو”
 ۱ ۔ار کش بزا |۴ | ۔ےہردشن ول قضا

 ۳ یک اروا ےس ائر ومو کت سا ۷۹ ٠غ - تاک ٹا راب ےک ہد ۵



eتسہز ا سش اکشا کٹ ا  HFبس تیام سم سد  

 ` ءار سوا ۳۴ تح ام ویک ت اوت م ر کز ۱

 نیک گر رکن ا رط رود ہییع
 | کروا وب مت یف

 رود یبهزم ال (ٹتر

 تدای ہلتن دنچ هکر
 : ںایط هم ید ایج یک ود ین ۲

۳ a 

 را اک اترا ظر ت ر

 تفس“ ت فن سا ءاتلرا رت ءا
 .ع سس - ییعولطصا یر نی

 -باوت مر شو کیا ۱م ا۱۱۸۱ ..تصانو درز ےک لاش کیا | م
 - ۶ا کرارا تارو ۵ ۱٩ | لا کا کی رب تر ۳

 ۱ زینب سلاف رکن اشا یا ۱ ےکت ال اوس فرم ا رم ۸

 بار ےم دا نه و کتاب

 2ک اقنرا ظن لو ا ۔ ےس ناو ئاب

 ۱۳۵ | کر اقتر نب تمر کین ارح یک نب نیز کما ب
 ۱۳۹ سا د صور اش تارتا ےررا ۱ -ال دا نم



 ٦ ۔ ےہ اپ ام ایک ین اک عد ےس
 ۳4 | ۔ے اپ گردد يا
 7 ار یک یدین ےک

 ۱۳۰ |۔اھت ادراک لرد
 7 2ت سک

 ۳ ساراه اترا ظن ے لاتا تات

 ۳۲( مدان تایض رہا
 ء | ماقان کر
 لاین رام رن . مالسا بہر

 ۳ ۔ے کد ےس ہاکی رد

 ۱۳۳ | عود عمان و۲۹ |
 ۱ . یر ایان لالا |

 ٤ئ ٹا کے ص تیر

 ا٣۳ یر غار کت
 ۳۸ ۱ لصفر متت یتیم

 ۳۹ مل اما ۱

 ٠| | 9ر ضمن ین
 ما | قوم گیرد ےس نادم ناسا یب

 کپ دا سا تپ یک
 فن ۔ے متن قرت کن ات ناش

 | تما رک قلم طي سا

 ۔ےہ ہن نمک

 ۱۳۳ | ے تبلت یکے ےک س ا
 | کر ئام ےک ب ہک تنس

fer 

 ۱ ° ۔ےسادکس و یی ۱ تارا. |
 | ںیغطینچیحنبیزن | کریس ۱
 ۔ںادیزلسا | | ۔ےہاتتہ ۵ایک ها |
 یک “لکو دلم اے تام حر رم ۳ نم رکا کب 7

 ۳ ۳ نیلا ےس ۱۳۷

 e کد

 _ - هسناصتل اب مذ

 تلہ اظ ۳
 ۳ | نان دا تیبا کتب

 ہم مد
 سا یو و عت س

 د
n 
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 7 ر السا ارتش یز مرر ۵

 ۱ ۔ےس سض یرام| - تبسم لی یز ۷د اھ

 | ترا نکنم زن گن تین س
 ۱ ۔ے لر یے تشارر مہر لوما گی ۱

 نیکی شرارت ین یہا ۔تاتس گلف 2

 | | اکانت اوزما آم | نیت تاک تین
 | یک نایت لر ر ناش ضط کر وشر وزرا م

 .دیوا# ناشر تنگ

 ددرت کل کر زیپ دیتا ۱ | تایر تیر ات کروٹ ها
 ۱ دتر یار ۷لت اشاوو

 ۳ اصلا تکی ۸

 |۰ .ریغی کیک ۱۹۱ ندیم ییا | <
 دری رس ظذ سا ود یم ال | نوک اد ےک لب ےںوف عن

 ۔عد لت حاشاو ۔ ےس سم « مرز

 1 ان ۸

۹ 

 | نت سم ت سیا +
 ی ۳ ™ (lio ۔ے ےس تان رج





 چ رانا را ااا کہہ لہر رھپ اب زم بس لا اکا
 ا اد مو کبک کا

 باتو تن گره تالف کت ارز لو ین تمام در از
 ہدددا ےہ 4 نے زا موی تی الصو ت شان ہن بہم عو وره(۳)

 سار
 لو ةت سری تیلرت کرد گیا ملت تس ای سو بنز

 روس ن ناز 79 1 نسب نیرو لامتم ےک لود بج نم ےک اس اک یاد

 - شے ہارون ںول وا اورک کد ها
 بہنا چنا ا ن روف کت یز یز شیونروا لماو یر رک تر ایر

 ےک ۴ و د درک وال ارمعاد مک اریرداش مع ہروس ور

 از لا لا 2 سو لت مالک تست با
 عن زکر کما بین فری سد وے کلر رک
 × 7 مار کو تاب رکن یو ومر روم ناسا یہ یر وا سا شد ا 14

 ها امر



 را

 ےل ہک اف نا امن سا ےس لپ داز آو دعا ات لای ر لغات ایس
 ۱ سرب و لع اد ےس خب | ہک ےل تہ ازا ےن ید رہ و کت ن تار

 ۱ ۱ . ےس سٹ لشکر ہا یکے رکا رپ رکن واق مک

 07 ناٰسا ےنلداگ لیاپآ انا ےل دورگروا بولغ اب م

 حب رگ که ست تردا ےہ یاد عرش شکم ںی دوا تعیب
 ہےاس لر کب ی رم

 یک ی تماس ننفاب اف ل عار د وت ےہ وہ دوماکب ہڈی ا دا یا یوم کا
 ےن کار لطمه تسایسپم اےک سز تاترااس رک ےک

 هبلتانر ا سا ۱ تماس اس کل اسم اتا بہن ردا تست تلو ٤ ہر 3

 ۔ں تکی راک ادت کب ذی کیک ا ےس وس

 ںی تک ضا تویبط تنا بیو ایه ات عقد لا توی
 هل ابن ےنا نام رک یک اتا ود اے لک

 ینا ناروا ے اہ تاس لب مز ےدر کہ لغ کس ایمر بت ۱
 ناڈو ناک اض کے ات کا ییا ار ےہاناب کب لاف رپ بہ خدا

 سا زکر ےک راد دی مانع کز ورفو تعا مع مادن)ے کار اس یدایم ندا

 یورو ےک ت المر تیتدافا یک ات اس ےک رم او حر رس یبہ مت

 ۱ ۔ںیھ سال انکا

 ا ماست د رد رز بس مداقا۷ بسف ضتلام کا
 کا اسے لات راو ولید مو مز روا ےھب از س را مرمت ام

 کر انب من رگ مدامت يا

 + تن طس او س اردا لنز وه جت اظ وچ
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 یکہر کے لاپ اہک ت کس ینا یم بالا | رک

 ۱. چون لات ع انتوا ال بات یک اقم
 یک بسم دارد ےک ما لی نایاب گرد یی ال ثب اک ا

 ال تو ںیم ےل کت سرد کی کد گی 3 اشن "

 بارے بری قلخور ابا وزن ےک تا ظن ی شال رواز اما رود ےن کو
 - ےگ کر نکا م ےک مگن اہ تالام ےک ہد ےل سا ےہ

 رکن اد تا اوخرک ہیک ت اشار سم شیر کی اد سیا
 ےک سما آر نز ےہ قمر ناب یت تیل فتوا کرم کب سذ بورن
 درم دایز ے تالا گران دو ںی ضر ؟ بز ےن دار اظ تارا ےک سم

 اس کور تا لو ر ما اگ اکے ساعد ےل افترا ےل

 | نیم. ےئارف اطع فر کت مرغ یک ر



aer ست 

"E 



 ره هر لی کا
 بسم کا یاس کد اب تارا کب ہدش لا اب ےیل یو
 بیخ کارو کش 2ر اد تاشو ےک او تل ےک

 تمایل ایام تای ںی ںولاد هک اے ارد مت یی لم یک
 بے ترغر و القت اردا یا ترک دم تقال کت تیمئار روا

 ۔ںییہہی تازا ہد رکاب ےک کا
 ممکن انا لا ست ورود ل الو مز لیپ تاب ظند لو ار

 ۔ےس ےس ید مانت بہو بک دا پلان: لات

 5 الو ےکن جار کن کس ود ترو ہو یی بزلت نیفکنس ۱

 لا ساب رده د امج تر ی رام ایک شام بع لاو فک

 فرش یک تر ام کنن لو رے ع نما
 .یکں نل زاد رکن کا لک نے ا ات چی ظناطلُم
 ۱ ترا ہما اکا او تعاط ادا کا )اب ہن تیمم رمد گھ ديل ( 2

 تر کل وکی ا ادا شا ہ د بیت یورو قر اوم دب
 رم تندد یارک ینا اب رب



 حلی ادرگورو د یوم
 تسل تعمو کس امور سر مال" اکر تار وا ضا بلد ۳ر

 ۔ عاملان ور یکی د )مو شش دا ام"

 تابلو ےس و ہغشوا رل ں واو نامش سما هه تب ۱

 سنز اندر وضو ایدز ےک وضو توت

 ۳ : نوامبر رز ترخارو اگ ہلا لی بد کلا

 ۔ےاڑد رک وا لار کیم مج ۔ نیلا ۱

 با ضمیر یو
 ےک تیاہرہںیہاہلس گوی. وضع دو

 ل رمان ۱ 2 گلم ام

 قاب تتلو امرک درس ققافن بدن ۵١
 نہ ااو لاتا ےک اوہ لایا کر اف ضا اف کہ بیج ےہ

 دانم ندای اب | تاب اترا لا شور اما بج نا بل. ےر لاکر

 لب تنا کتک تشاد اراپ يانا یم اپمآ ٹامرکوہ بان ےیل ےہ
gE $ 

 ےب لوہا
 مک پت ان تک ا تو ۱

 تلاع کرساط کیا زن یو سا پآب حا فان یک هما
 ر

 ا
 ھ

 پا دن رات ا درک و ول ی تیا ول اورم ماسجا
EE ۲راید تم ےہ اا یدک مر قفس تاب یکن ؛ع ا  

 لک ب تّق طرز ےےڑھکر ککے س و هرس

 اما نکا خب. دوره
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 اگے ںیہ گوی اچ دوم
 ے تنفس تے ہو 1 اباد ےماس سنی نوا مع او (٦ز

 سل اد ماع تینہذ گپ کد نوا ئی ما
 ترا ےک ہ ےک ی ہر لا يا. نکا لی نمی

 هد تن ناوگان یک
 کز ے رر فی تف گول کرد
 اڑول نم ےہ ار ار کاٹ ےہ وت

 ممه هرو یراس لر وار رنک یر تی یک تنفاع ,«ر

 ا . ےب نزد
 ںیم سب نل ےک ت بیا یاو ار ات. وم ا
 ناسا ےک سے اروا اتر ظن ہرا یر موم ترعب نک ا

 آيد سالم ی تہ 3 نشا
 ےک ے ارج یے سار یدل ایکو گردد ہا

 ےک صادداف حر مانو ارو اے لر یالغلر انمو ضا از هر

 لانا تپ کن اتن مڑ ایپ ےک تلمد مو ےل ےک د اقم وسترن سماج
 گوا یک شوخ دو ا ےن امور تربص ےئل کیس تر لو REE . هوس

 ساو دوت ےک آ شی ای یھ لوک بر سس سب نا
 سج ےس ی سار ۴ یار و 2

 رقابت لی تیس درد. دم كی فاو
 ايم ےس لا سا نیک نبش نیان ومات ڈھل دق ۳ 1 ۰ £ هم ایر 1۳ ا ۶
 ل8 ير ر

 گردد ی رد ی لر یب ںیاصم 2 1 هد وه فرم و ووشو

1 
۳۹ 
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 ںاز ے نام یک اس ےن وز رد الد ے تان گی د١لرا اش یر لوت )4(

 رای ترم کانی و ساو ایچ تفل کب اذا او بو ل*

 ےک اکے سنی ے رکے ےکزامن پرو ما اص لا اما وار

 اڑک نب سام ولے سر ت ے کوا رک شرور طاس
 هجا ےک کرو رر ےہ الت هو

 . نو ےک ایا مان لر دا سہ ۱

 تیسرواو ٹو اما ور ار هام ا ملزم سس 2 و

 . ےس ول شش وکی هرکی ص۱ یخ لا یب ترط نیم

 کز کلا کز یارک سرما... نت
 پار 7یا بیپ پست كا دق وس

 لن تلاع رک( ی ے کت اعر آں و لالا 3 نمی

 سٹی ےہ یو یار ںی ارا یب ٠ ےک
 . گام امار دار

 ےس ام روغن کرارا ٹول ےس رب تو 1 قو وے تلور ی نبش د كام اں

 دا لب چچا کرت شر یت ہاکی
 ۔ ےہ ہل م تو 17 بیک

 لامي یخی تم میام ید لیول

 را وکاپ ت ج لکم وکی انس هر ربی اص طر

ESےک کول, عار واک یک پشر دا وک ۹  

 اکو ے تلاحر واں رک راک ارو .
 نت این ےک اھو رک و یر



۱ 

 ولو ےس ضس امن کی رار الس یل اہ ور وتش عمر کب د جام ۳۱

 ۔ےئاجایان اک 12 ےک ل وصی ینو رک

 لوصاو یر اشروا بم امابور وز ہدای زر ں زاب لوغو یوو س شا س

 ےب لوہا الف رب یک اکا
 2 کس هنر

 لم ندی کے سود کیر کج سوپ یوم کو انار

 ول نو ایک رخ مرد یل کیر اسے رک و یوم شا

 ےس نشو کس | ےل گری رز ترصحم دھر رایو نمک

 ها اب یسک کس ات لاک بی تم

 ماس ےک تیر لطف ی ےام اکی زی رو کسا وا اب ناو

E 3را  SOنوع سکے سام  

 ایشان کنون یدک ب ہللا ضس نوا ی

 ره فو تا ام ےب بو
 گرانت یک تین لر زوم

 كا 0 سس |( وگیک تیعلر شرکا لامر ےس

 ےک نا یھت رے در کت و

 می ان ےک نار وارو در ا والت ںیم دوا نوک

 ات میر ورک دن اھم تیس
 حجت لام ےل ےک رن ندا تکنو ہک

 تیصش مان لار تورا فک
 زانو ہد سید کبک زد اتتد ےک

 ی باک سبکی تیپ



۳ 

 تی یھ رکے یخ ےک وز ۲ او ورک 5 7

 ۹ و هر کلا ۱ رہ

 وری 272 ےس لام عی سفیر دید رم

 هايي سکس اگ اس اھ
 سپه لو گیج فو مدرس ابد 7

 مت ایت ل اعا ہونے ہار ےہ لا ریو ےہ ی نکل ےک

 , - لرد
 ودمار نکس پآی و : درا لم دعوت نو

 یک تلے نا پرکفک ئ ںابی۔ ٠ هلی عدت یت کش

 ۔ںرک اما سک

 دیگ سود هدر ایم نو کن

 ۔ حساب تضف کرے بس یکن ایا رند رک لسا

 ہے شید اک نں وہ ( عر( ںی دو تہ تے و لات

 ےز سد ایک اپ ےگ یہ یک ایع یتا اض بام وا
 کنيد باکس نا.
 سن یخ ںوکول نا ت یاس توی و
 . کر یر نوت 1 دییوت
 لاپ یکن اردا هل رک رب اب
 .ب) ام ل لے لر تبع 1

 لب مکرر ریز امن مواد ےک نا زور ولا رس عام

 ےل مار روا تير کمک ا بک



۳۱ 

 ےک مه

سار ایک عورت رسا ے لوک... لاکا ۍررعوام
 لغز لام ه

 ےک دک ورزی جم او وی وب
 . لری گم روت

 ےک تیمور ےس امر | من اک ت شف یگ اما و

 ۔ےباماعابامنن ا ریا قا

 تاز ے لر شو کے ہی لاماکں گلد. نو ریلی

 تان بیع اکی را ارپ لول ےل رک ست

 لاک اتق تن اوان ون ترا ی للا
 انج یی سٹار تک وااو داں مد کی ووو مهمی رم

 انا لی کشم الا ےر ام میسج

 ۱ نادوت ھے ٹر لر لر دهن 2

 ۱ تسازع کار ے مارا ببر ور

 ثا ماست ارت ای اک ایا مان کب ہن ۱۵

 لس 2

 کی ھا وس ضبط سما ےن ں رکا نیو مجسما ا قا

 تزريق ک رک EG داداش
 ارم ها ے ےک ںی ناروا سز مَن اداص مر

 ےس لور ےک را 1 ات لیک لو با ح

 الہ کک س کریک ست روصو لے زن اترا | تفل

 کیک رسک تدر 0017 اہ سس

 شوت یر دیر یز ادگ ےل یبزک



۳۱ 

 روش سارصار وری لقنا) ام ےہ عاد مان اکت اش نتیکد و یر ار
 یڑخ بس ین زر تبازربقترداهب نان رس بس ک ترا

 ےئو ےئل نوا الغ لو تام سیر 2. ا 5

 . ےب تکا سر یا. طز کم وت
 کک تب یرسودر داراب و ؛ودام۔ ے 1 این ےس فل یک نت اد

 ۔ے لای طب لو لاک

 ںولمٹ ارضا کیوان ںی ناروا نیش مو
 تط کنار ناطر کی ررپک ج ]0۸02۳

 ۳ را یر کب و نر ایگ

 تد 3 اطیکن لت ےک ےن تاک باصژوال 3 اربن ےس اش اشک لی دن بر

 اقا لات سنا بسا باب
 سا و هرم الم

 - ے نم وار ےک جک ولد درو ننام 3 یوم کیا

 وت ےن زیر ےک سا دوا شا کای 9 EY تن

 ان برف بسا یکهرغد اإ و کا

 یا کت لو کتا د ر نک یے ام دم لغاک وو ا )۳

 ںی یا
 نور وا ںڑا -_ 7 لا کد درب وه اُ 2

 اکر یی ردا ےب ید ہرکر ہہ ےس رو
 رم و 1 2 رم مو



۳۳ 

 ردا تام “تاذلا کل وزچیسدد هه قر سم طبس (()

 ۔ے قیر قام سنتر تراس ی دف

 ےک س ار ہل سیب طلا گولوہ لب عا نشا نئ لاتا

 هیناطش . و یس ریل نا رک َنَساَمرس ید نمو اما

 ۱ هک و روا ان تا لر ےس نا ۱ سی فر

 سس ار وت ول

 رو ےئاھد ر مک , ےس ےک سک با ی توفلخلا کز ال لیقیس

 oA ار 7 نواز اکر امنگ ا انا ما کلک بغل اب

 | ا ےک ہک رق وااو

 .ےس ںی لد ےک نا هه هی شب شلاقوچتساب

 تو نن اردا ےہ نا ایوب طلت وک ں زیان مر ہارے را | ۳۳سر

 کن ریو نم 4 7 رظنداب ا تارا هب-لابو بلس تتاط

 ۔ے نو جیک تالا گا ردا ہے فل ب وع
 . رفح رر اسیر ےگ وار یر ۱

۳6 2d 
 ۔ عمو نیرو 2۸ رهن ویسی ETS ید

 نا نچ نوب تایباد ایم همسع یم

E ۱۔ بي ارمرم لر گر نال اھڑ تگ ےہ غل 2 4  

(rگن رود هام وا ےرڑاب از ور ای  

 هوش
 عراق نا بعد دا 8

 راک کت زخم لورا رسا 2م 2س سا هو لوس



۳۳ 
 ا

 رپ کر رکنا اکو هر صدر
 . کرد د ےن رکا ي یوریتتسم
 ںوزرآد وا ںد انک ول ںیہ یل ےل یوزر آرد ا یکن کل مہم مر
 - سرت ہے لود تمو تبع کس ٹی

 یم 2 ۶ بری کد هو ںیم ندا تم مهم
 روم قلی ب انک کک ں ایج ةه اف اما ڑی

 سس ال تاب را 7 وس ےک ں گور را ٠ = بال

 ل نک یم ناد ج ا

Eگرم گوی  
 رام یادو ںی کلپ یا میش لو.
 نایاب را ۔ےل ےک ناو دم نرم را هللا تلی نلن ہللا ل

 ےن او یک وت تاب ےب کدر رے وا عی فن ما کو
 ایرنا ےسا لا صل کت ا ا نک

 ےئل کوس عن اب نانا سیا کارم
 ۔ ےس سمرم ول وک ساب رام

ANATےاسر لا سین اینا ےہ اہ رب تہ تاس جیت  
 یب صا ی امر ذر کس بابا نا یاس
 ۱ ۔ تبلماپ اےس لر

 نو یو طلا ناروا سا و

ARESاند سموم امن ات اہک 9  
 ` ناس نام ےپ گرد رے ۱ بن تم اند



۳۵ 

 را لنت کوہ ےک رک ہوم سم ^ ہللا رک لول تول قاعي اک

OL۱ دس هک  
 نا کمی یوکے اس مز درکار روات ر اوس 2 1

 یاس یک ہر کلام گو پین ےس ا ےہ ےک

 7 ےک یب ؟زلاولواروا یز او رن 1 ۵ اهر درس تاب ذکر (۲كر

 رکی تایعی قدر یر ثمر. یے ام وچ کنش
 هان

 ہک ماسک ہک مایع یو کرن بعروا سا 1و د

 اوچ کرم ی اسب یی عج. امان ھا مایع

 ےہر اکدد درہ سا یارک ت عانت تاک جم

 یکی ماتو ےئل ےرامہ درر اور تای نم نفر
 ایس ارادی کز سا ۳ اسد 7 او د

 ۲ /هریید نس زا لار, وی 2 اهلج

 - ضرر تلزروا ے نام دلی اط تلام گود ساب یی تشب و
 5 صبای ایلراتعاتپ

 ےب کرلی سیم سیما ا مو اهن تیم زا
 را < شو ےک

 راک ایم ی تسد بے و هنگ نر اج
 رول او کل و کج ساب امی عن حد ۹۹

 دا کک د مقا اوج اتا
 ورم مری ےک لکم ےس اد گرو

 ۔ کل رب لخضر



۳4 

 او ناف تیز لقب شب ےہ نامور لس فرش اشک اقف موت ۹۵

 ےلرتنراب ر موت ہے ام امور ادب قط کیان وروتتذفہ ۔ ےس ا اویل

 ۔ےاتہر نشر راز دز کک ترضد ریل تیا
 ہد اد مک مدت ان ما مت
 مس ارگاسم رو اد ےن کت رارش رنا نم هنت OP AA A قد

 نایک کس رکےت مر تا و بب ور ۳ ۱

 2 کت ر ودزم روار وز یے ےن 4 هند

 را تہ کا کے مت یک سا بج تیبا هللا ناخ ممد اک

 ۔ ےک سہ ٹل آں ولاو هرم 4 یا ۱

 جرم خم اشدا ر الع, زار نام ےا ۳ ما یا یا
 ےہ یک لول هاو ارت یاب کیا هک نیاز او خام یم و ھر 22 ا ںی
 ارج ےس ایک وران نح اٹ لا. (نرگز لیابناب سا لزوم

 ےک ور ںیہنئا ےس ہار گرا دوا اسم

 ای ےل
 کال کار پان مون سیہ باوا بر گا

 ںوگول لاح شو ٹیک کسب ایات رگ ا سکانس

 نت کر يک ا لا
 تاب لباذخ ادا کا لے امر مک ںی ۲ سرت

 ۳ وداب رب سا روا هاو تب

 ef را ےا و رام کریم ام ماع ۳ بر در (۳۰)

 لر ےک لا اب نہر اٹ سیمی وتس فد شنا تبت اعا رواں



 ری

 یی کام در اس ۷ت نعروا پو ارے ات ملا يرد روا

 ۔ او 2 نم اون ےک یر ی الگو لو

 روا ےس کس نہ لب رکی ھندیاد بی نئ قا ویولن

IEGسبی لا ا 5  

 گہ نالد جے امیں یم ےک ہر ام کری ااو

 2 مرقد سب تن ےگ ونعم مایا ۱

 1 میشروا یر : ترس مد یک سے ےا مو ناحےروا تک لر (۳)

 ها نزن نم تلاو ہ دش ماہت یا ناضارداے عد اتا

 ۔ےاہ لا سلا ۷:رفر:گاداوما وار ترک

 تنے یر تکل د سابنرپ ٹیک یت تش
 مم تسر کل ں ںی اپ یک چ ایک و یک
 پر 7

 .تک راز ۱ چک 5 رسد سا

 ال: جد لاج مت تب گن لودر لا بس
 - نر ارو

 . یاب ۸ یم اک LiL صور اناردا تمد مزع ۳

 ایام و شی از تیم لمر اے لر لٹر امن مع ارو یو یر

 الو

 يی ے شارا راک السما تامی ہج
 . لو ا کت ارم سیل کد ز نیغ تا زمی رم امو ماش در

 تاک رو ترف رو دار اور ےک قر

 . بکس لر



۳۸ 

 ںیرتہدابزذح بسا دن مو ۳ د ۱ سان سر

 نام دابز سس ندا کر دیزل ن و ویک لع

 ہک ترک ترتر لو ام کیا کا ےس سم ف فدا نم ادم

 ۔ےج نک کایہ کرا زم گل نا ۹ نس ۱
 نر می 2 یس 2 ےہ

 کرار کرا کانادا 7 رد كلم نا رمیهنمو

 د لاو تیرو رک ورکر نا یکن تم الاد 1

 برد کس ےک نان کب حی چپ ایاخهیلع

 مان مک دک وب ےس سم ناروا نو ای وما کا

 ۔ یز مار یا مات ا روا تره توا اد ملا

 نیو سلب اوایل
 تری یک ار ال ی نی تپ ٰ

 قدر بهنام ار لامدا ےن شیخ
 ۔ یم ےک مے یدک رم ۾ او

 تالے اال ں وا کی لرلو لک ان 2 ام عدم نوت ۳۳٣٣

 یت سا ار ور یکن ارکل اعا ےک ا نالی ےس یت یھ
 رو 1 درک چل کیا سالہ اتمر ساپ ےک نار هل راب

AEEیک نا لا ےک نا ےن ناش ببعردا لام ایش  
 مادام ر ایک ےک شوخ يا. موشک باغات
 بل اطر مچ س نرل سر ووا نا ج 1 باج یار ںی انلا نی

 بجرگ لہو ان تشیاراہت واک مک ی



۳ 

1 

 . (ناشرت تربت اس ے٦ و راں یی

 ےن ا نک دا اد سلاد نو

 1 اکر ت( ہر جت ےس ںی اک سم نک

 رب قید تیر
Pf:یک د ماند سیب نو ضلع لی ترک لک  

 نہ دل هلو د اکہ یی ب لذا نا. ےہانز بز اکو عا 1
 ناموس ت ریمل رام یکس ں اہ دیر اکیس ایما نت کراس اک کار داد
 لات رواعسأ اوہ کارد 7 ی مر حماس ناس نامو وق دذ ۰ روا

 ۔ ےس رپ ٹیک کے ال راکے دم
 ںیلر کن سحر که نا ارش ہک 2.9 ایلنا عبطلم

 ۹ ٍ ٠ میم ۲

 وا N ای ۷

 / Gt بیس اپ 5 ۷ ۳ سے

 چا

 . دیدارنپبسدسلپج کد ارپ الییمال یونیت

۵ ۱ ۱ ۱ 
 هو رام عیب کد تک ال ۳۳ | دمحم تاک ایش تإ

 فول ہو کر ایتضاوار یواش نون. مک
 ۔ں سکے او مال نر ۹

 ےس روایت و ےک بس ےس امر ام مد ام ما ۷ اناس ولا ۳۵ز

 ۔ےس نوب کت اک تل ام روا ےہ لر 71 کل ارد ےک

 نر رپ تل سیم ں وکم کو راک ضد
 تو لد ساپ کن ا تیرا لم امتع نوک
 وار نسر وا ےل وہ ناکہ لت را تیم روا انوشه داوا اھ

 یکے را ل کب ج۷ ےب تققح ۱ ۳



 وس ر

 ىلا بقواقلا یت 7
 ۲ ۱ و قا را ۳

 تک ئددصلای

1 

 ل د هک بلای ابر ٹی ینا ںیھ
 - ایل ہریشردنا کل وس اور رپ

 بیتا لایک ارز ںاہج ےہ ام ن تہ ب ای یو یی هر
 مي گم اد نوت کیا و مولعم

 ۵# ر و و رم رد ۱ح

 نعالج مه جرخاح
 2 ۱ و ۸ 2م هو ری ےس

 : هلا هلا مرورا رم

 نمک یال لاک ٹیپ کیا ےل ےک ن آی ما

 زاوا یکے ساک ںی ومد نام ےس کا
 ےک )لو رکے یر رس صفت

 رو کیر لر دار وکار ارم
۹ 1 

 ےہ دا سر تلوور نور کو فرر ا مرضاعم (۳-)

 رکنا ترس یکم وف فر حرط سا ےہ اج نیم اکر اون ا بی

 ۔ے ام یس
 ےن را < “ای و و

 بلع بصعو ہللا هنعل نه
 # ۳ - تی ۳ ھ2

 ةد ول مجرم لکحر
 سا رو

 و۰ صا جج رس لگ رخ ی ۳ مک س

 واصلا سو رپ سانح او
 ره ترمه مر و ٤ ت درس زا ر

 لصاو انام گلزار
 ۳ جم ۳

 چپ لتبسلاریاوس نع ۵ ۱تس١١ےا رد مد

(FAاو مزدا ےک مز  

 )اب ضغ اماکن ار لو
 دولادرگر سردار 5 عين و

 یب ےک نج وک رقق شر ترط رتود

 بیداری رد رب هه بسر یو

 - لب رب مس گیس هد رم

 ساب ےک خلق ت ازد کام یار لر

 ۱ انس وکت قو گهر تو تداوم اتم کش

 ای رکع ورم کت مشوا
0 

r 

 ا 4 یا 2, رها

 لټ تیماس دما !ولاف
 ۱ ر

 جے مر هام و

 لب نونا

 ےب ےس یز کرامت امکے ےن اں و

 دعب ےک ہے رائٹ ار ا ےک ےک ی



۳ 

 رام اتم چہ اتم

 د ماتور تنادواد اچ تر چکی یم تارانمروا تام سور
 طر طل ےک ی راہ راک دا ےس لام کن اد ہر ےس ںڑکرورض ےل ےک ر اغ

 - بام نان سا یک
 دار گرا اا يا نا بج طالب هود لس و

 لگد کوت کور رم نون ار [ومتدا اوا لی

 اکر و اڑ کاو مول یر یں ہا دا

 جد دئاسار اھھکروم تا 5 مک اعمال

 مار دال اد سن ولو ےک ما ےاتر | سب لان یک

 - ےس یر کر ر قے کر فان من رش اک یں
 بجز اس هکر ترلاط بہر 35 لاک لاس

 اس ناف اب شا لات

 کابل« یے سلاو ےک “نیب برش تم یھب
 ا رکا ایم ما ی نب رم شید
 ن کے د کک ورم اک اب ےک یا یر 20 یەت

 شل ردا ےہ او کاست ایا یو اشک رر
OSA ILEشش بنر نل سس  

Eلاب بم او ےگ ا اش ٹکا ملایر ر ےس  

 یل هدام کلا ردا ترا اط بتا ال - ۷ ت موم لا

 اوت ا اب ےب ضرب مسا ال کا

 بمب ان« کر مخ ں ون تیر برزو یا



۳۳ 

 تاجر یک روا ترام اک رت اطر

 ۔ سکر کل اقم

 د تلنرادم اکی اک نو یل ایماکہ گ الام ے ل اجر چٹ یم کت شلو تلف
 ۔ےنپ تیر مرہ ل اد روا | ترآ کل د پچ پت

 خا میرٹ م ںی ل تیس تم فيلو ةف

 IEEE هلا ب ید رد

 ۔ تن اس ےک ل ولاد ہے ربا لو

 ترس یک زرو صحت لوگ ل یم در تاش یت روا مایع (م)

 یلدا ناں رولا نم ےل ےک تعقسو ر مقتل وع دری ےس تابع مٹ

 ٰ ال کر رک

 لای گورو اک ت ارے تارا بم 1 کس

 ںیہ هد مي ےس لیے ایش وہ تا مارد شب هعصاوم

 ول ام ادم لے نوا وا ی بت 5 دا و هی

 رہ ےک سرا ر ےامارض و رک وت چ دات

 روا با م اش کش بان قتل سش قرع ۳۳

 ہلا پا و | ںوممے نو ےڑوگے ن آر حر دا لے حجر وں وش و

 ۔ پے الہ له بجار تاک

 ون و شنا سو بن 1ل لود

 سنگ ب اکے ر اہ س فوق ےہ کک مرمت یاب
 ی ۳

 زد لند دو انا یئ ناخ
 لرد | له اپ ےک ناک ر لنوو تکی



۳۳ 
 السا یر کاوو هر روو ۳-19

 گتابقتکه ستاد دن مت ات تززع نا مم
 اظ سٹاک حرط شوک یا یے کر کت ذا یک ولاد ےند ترقد نال
 ٰ ۱ ۱ لیدر

 سا اب کے یو خار ام یی ,KP الا

 ان یرامق چے رکے ترخو یا (لرعر as گو جر

 روم ںی تک متر ف الف ں واو ایرو تہ کا
 ودر توی ولت سس زار دوم 7 7

(O)وا اکر انت اردا ہا وج یہ سد ایا اہ یا یار مان ےک بسر  

7+ 
 ۱ من ام سس سیر خ یا نو یر امداد و

 روا اد3 وم نوش کک ما کون نشانات سو مد نود یون و و رک

 ہل ےس نر و ایریا کن رکن نم

 سی سس لس کارا 3 ل ریمل مو

 رک عفت بیگ کے ہم ہر گا سراج ےل کر جادو امید 4

 کات ناپ درا اے و ی مد ٹییددادنم یاب تالار وای
 اگ سرت وت مئے ب اک اوت روا اودا ول تکنو

 ردا ےر سنتر ا ہددی ےک لوٹی لم رم مُمئَاَماَمر یک نواز ما

 ۱ “ےہ کا گلا ےس اعر وار یک یش جد ایریا

 5رچ اکی کو یس روا ے ابد ال تین کشی شیپ تا ازا (۳)



Pr 

 ندیم گی نا مار لو

 رادار سبک ٹو میگا از ہک ۱
 ے راسا او ےن یک لا ںی ۳ ی2 گام

 ' رمن اہمرو ےک اوز لمسی ام ۱ ا یا

 < ۳ ئے عا اد رگ ۱ ا

E.ےگ یی سرک قی  

 تیری زا ل ۴ ترط تم 2 کے رم 27 7

 ۱ بين وک ی

 یر بام ورک سبک ت ۱۱۷ مو

 ٰ ہرا انکا ی ےت گپ دا یا ےگ ا

 طو لاف ےس ی بات یک نیر لاو
esرس ےک ےس و ودر بلا  

 ےس نوط کشا ہد کلام ےہ ےس فط کما دبا ا
 توش توس مانےےک ہو ےہ ہر 5 ۱ لپ

 ۱ ۔ یکے ہر لو اجرک ت ھر وا 5 گی رو ۴ ےہ

RIA 0 ۳۹ ۰۱ لرو ڈول ای  

 سد راذگلر ن یراس لبه اررپو تخاس کر تل ان شان
 نر ال جهل لای نوک یک :a ج۵ هک

 نم رد ی کام اتر وساوا ۱ و تا مو حشا

 تاپیک دک سر ٰ
 دا وا میم ار کنارم ال نام ند ےک par وس کیدا لیس 1



 ۲ لاگو ہتھ و شک

 دن کا اپن ی ۵۰ر

 ۔ےڑل
 فن سا ےن ایم 7 فهم

 اد راب ےک ےس ایک اینو بحنان ےک یھ ۸۳۹3

 ۲ دل ند نا کس ۰ و وسیم

 _ دلکش لپ کار 5 مک اکو ۱

 و هر داتا يود ناب کم کر لار رار
00 

وروز از یز سم سی نب راج تاب ےس زارنا یا ا کم
 و ن

 دچ نرمی فوتو ابو زن لو عالم

 ما ذی راس کر لوھ وم زر سا

 ۱ ات و شش ید لکل یر 99 میم 1 دم

 5 ا 5 . تپش تب

 ۱ 0ٍ۹ گو و ۳۹ اتو تا

 ھی اےک دي یم همش لک لع
 7 اھ رم تھ نود بان ام دلم

  Eمت سج ۱

 نا

 دبا کک کم
 ۱ ۱ مو مر ور

 ES “اا 0 وک شال وه لم



۳4 
 عجب ازع ل اک( ےس اما راضف) شیوا تہ. وان شوخ دق ہوس

 ۱ |ےس نیاز ےس هل ور ےس دام اسد زن

 5 ور ثریا درد پاذع لک انب رہ سس
 ورود کادر سبد هک نک شعب

 ۱ مک ۰.

 ہک انا ل زام کش رشاش یا چ ےل کت حان دی کت اث او رد
 رپ سکه ل ےک تت los وآ ےل هک تار یل کب سم علوم زاما
 ےاھرکت ا 7 2 کو ے | ےک سر وا ےب انا تان ںاسردررف

 ۱ . ےہ قل رے کنز وڈ لدن کیپ
 تام کیر طی سیو ا ٠ یابد
 لاد تپ ةر یری ھی ےس نا اکی مک ار ےشارق اا

 ۔ ےہ اہاک “یسک انت ات کای ے سرا ارب ر اد ناشاد ی یب

 ےۓدع رک اوم اک ےن رے روز نتو مپ غ راکت 77
 ےک لابم تربت ۲ ولایت ایمر ےک تہاسا ند )هک تیم

 دا ےن تشر لم ایکن اشوک ت یم مو ردا انس فام

 * عسل تب یک رم ایف ناسنل پک
 ۱ ۔ ےس عت درد فلا

 ۱ ثمر د یز ےس تثبیت

 رسم و شو کے بخ ناسا لوک

 ئ0 دا کی ساو طا قم ےن اس سوزن ین دا ںی اڑ نرم ےس

 1 مر شوراي کا | تل لاک نا اظ ۳۹ انا با ںی جت ںی :
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 رپ س یت ن ئا لیل وا یر ےہ ند بایت اہم ات رد
 ترس ے روا ٹید ےل ےک ں ویرات اطاق مانت کز کس ہا
 اسد او .و اب ناگ شد ولد یاس ها رک نوید مد
 ٩ یر ناب یا الف اش کلا پک
 یکن اضا ےل لو نو ندای ےن تینہز کی نیک شع اتینہن کر شع
 ۔اتناہدرکم ٹیک تنا شو تل ی ما

 لا اروا تا اخه ےس ہلا اشن) تند سا مق نیر
 نج ںی ں ور ہن جاب اوپر اھکے کون ایمدذ ےک لوط تےک یر اکی
 یک فکس منبع یو د و ےک سو اینو دا دار تلک یم

 ۔یئا راز اب مودی ےس بس یک قرروا
 . اش ولطم ی رب روا ورک ورک وب نیرو ارقام
 یس شکل اھت اک راک عد کب مش وکی ضا اتار ل اں

 ۱ وب اوہ و نگه راس عاد ےک 0 کد لوکاعدلآ امت اید اظ دا عا ١

 ھی مرمت و تراز مهد گیم دعا اکرام یب
 ےب ےس ماه دا تذکر اھ ایکن یل ام لار سدهای اینو بس | ۷ لار سوپ ہہ
 ناب گے ران گز یی کوے ښخ ات يکي

 انے ںییرادرمذ رک ےہ مارق ےک اجرک سک ولے تہب”
 رو ےھت لماش سهم ےک ں ارد اروا ےس تببدا ےن تا
 بہار ام شو اقنات ےس ا اھکرن درا 9۶ ےئل سرش
 تم ول ےگ سہ

 5 ۱۰۳ اینا هم 8 ابا هل اب و ۲ ع برر الضار هل



Ta 

 روا ت عاش او غالب ی لد ڈے تمام الا سی دا تال

 لب سم نس یو اد ۳۳ مچ او ما تو او تیم(
 ار و

 هد باقر تقی ار می یس “

 رسید عسل قم راک شات یون
 7 ؟.شوپرپ ںیم

 ناک ۳ ON کما دک

 ار لام تو شا گ گی ا 1

 ار را سنا ارخم

 بز ی ی گر کو اکرم د

 رج هدر دا اتکا یاس | ئی کرک یب ارض

 3 مس کن
 و تشک لب اما کن بش مو کت ال یر فشن رپ
 oT ر تکا

 7۲ ۳ ساروا ےت اڑ ےک اگے ٹیک بریڈ ےن ںیرد ےک 2

 ۱ ۱ لب صف ےک لو 4 سا ۳ ار ےہ

 5 ںیہ گن( کا چہ زر تاب ا

 نک تا ا یت یک وتب الولدان رمن ےک دوم

 ۶ س
aتا80 ۳ٰ دک  



۳ ٩ 

 اھ کاب باخ مایع رفع یر ن ایما تة روو

 ییا لا اقای هری نور نم کما یف ناسا کا ۱

 ضربات سار طی یر

 هل پآ

 اٹک ص اتا انها 7 نانا بس دانا بس

ی ژیر نتو کک اھتاد ےن زیر رتا
 نیم رز وکر گم 

 هند راہ بی کی تصد ںی ای م زن یکن ند کلین نرو

 اتو 1م تیک هست اگ( دراو ر ۱
۱ 

 شرشر تکی نائب افزا تس“ نو ”
 ۱ ا ۔ای گفتگو

 ِ دبی :رغ است کن ول ياپ
 ۱ ۰ زیپ 7 و

 مش ات رام شین ئی 7
 7 اک ۱ کو تر باطری یک

 7 ا ا“ 4 94 رک هی ور

|۳9 دایک ڈیز تا ۱
 

 بمب کت مع کیف کن مز تر ین نهی

 ۰ت ۳ ٦
 ا س بچل نال کرام هل ہک ۔ماظ لاک لاوزد E نم
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 .o . نان
 نر کی تیبا و ویک کم

 ےک ےا 3 لی استوا لول رو ازودو رور ےک

 ترفند ار ںیہ انک کا لولب اک
 ولایت امظار و اند ےس ہد اک یک

 ےل باس ضا هسا یس لام کا ساروا ,NY لا

 ۱ رو لوک ما ےل ےک یک نر

 اس ےہ رک مت ایثار تم ملا APRIL ٍبہز

 امن گهر لات لا بیبر ورم هارو ۱ ےن ےن سہ امن ن لب اق ےک ےس راس

 رکا a ام سا مک ات تشک سکو ف اس ق یدو ین

 لوک نوک قند الق کنی ئاپا سقز لباب" اں یا لس
 ہے اتری ا کارها ماگ بہ تاسو ف برا

 تاک ن دنت نت ی عو لوم اےک زا کو یک یدل ے ر”
 عی یمن افسوس طوری تھم کنارش قبل ےھت.

 سرش ےنرکک از وک اندا ہک ےس ےک ترک رمز یجب ہک ۱
 نکن عبد یف البا وت ی ۷٦نا ں نتد ی اط افاد نا
 ها ا زا کک لام یہا سوپ سن اووز جد

 لکل ہی ناول ےک یک شے برو نا ساسی کت
 ها دید سم ےک س گاب کن دن یسک تی وز وما کس
 ۱ اےس تیس یا یک د اذ آے تا ےک بی لول ہک یدو لدم
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 کی المال ف یم تسایس تقر تو تدل شا ؛ بلی ےار
 یب تف رکی اسیں وت ں کک طب ہیر کد ہلا اوس

 هل ےس کبر ٹپ تر ان کورت یک

 نفرت زی م اس ےک لا اردا لوارو 7 لوس( اسا بم کن ویا بم

 ی تشکر زا مس یشاجدد ید اید
 تک شو ںی ہر اتے رو اط سا نکن کنار دم ای

 وا ات اوہ ان بسا سو ایل ۱

 داگابتشای ایا نم یاد ید سور ایک
 ٰ “ےک مر
 یف کو یاد ارم تین هراز یگ شیراز گام بج
 را صر کتان مر دازس یر وراد سوار
 ےن انت کشک یز 2 کن زلود نا هه

 عسل ورم نزل م تسر تک ر Dr الغا مرا ادا تدایص

 الا ی یارک تیارستعارو تسب درو ےک د رکا
 . قل ےگ کن ووا ے دغا اظ

 "| اوز روا تلاع ساک پر یھ ا لا

 نت یو ها یر گان تان

 ازای قلا الب . یک

 س

 ن ۱۳ سش برو قالغا کتیا مل



 رو

 ےک ریت 277

 رس وبار -5 ج یوم سو وج ک کر اهانت ان کب
 روا استمر رنک ی لب کرا اش | ناضااک مال ا

 بیا ےسز کار یک روس ول ے ے تند کت تامبلعت ئالما

 ےگ کت سرد کی کو کات طیب کس ات کد انسا ناک

 ۔ ےس یکے ٹروا نون د ناچ کاج
 ےس یو یو ہرڈ دات ارردارذلخ 4 بل موما

 دامن سا مز تام ےس دام لر بس ےک بس ود گاو
 نر اما رس یو عم" زلت یر کہا اص
 هاب ےن“ |ن ان 0 اٹک یر ترا ے7

 ےک زت 90 س السدو اس ' ۲

 گچ ی شام رو ور نسه کس و ل رای ۷ رس 5

 و اکا تحخ بک ےک ےک رات ےہ ےرسود کا | گول ےس ھ

 ریوورمم ذرت شی قسم ۲ ۱

 د دے ےن رل دادا کں زہ ںی ایس ےک
 ےک قاتل
 ےک ان ٹا ت ارعا 2 مش" سر 2

 o ا ۱6۲ س لارا لگ ۳ یم الن يا ؟لاوژو جور هل



 لا ې ماا چ نم نا پ 9.

 ودر اڈے زسا ےک اےک اه هر کو 85 ںیم "سراغ

 1 بصذض وا سم “ام کب ری Uy اون جاورالی ز تالاگدروا ۱ ۱

 تا رهط دیر یتیم بدر ۹

 5 کتاب جهت اخیر 5

 4 درد عیب رز ر ہی جر یک بر"

 5 پت ها پرے و os سر ناو لوک 7

 زا اضاروا ںی ات نرو ارادا ےس یک

 و هنری چو تب کود رت عن مت حب بز کر کن کا ےن

 ےک تاک الما کب عر کا لد قرن گن تج ن اردا: ےگ 24 ۱

 يا ار ار ےل مم تم لو دور ریزه

 رس له 1۷۷۷۷ .FFE :*ںی
 ضد ت ید بر يک لوو 1 می ا

 اسم ےن" پو ا اکی چاک تا تا ایپ موم
 اتا 19, شر ےس لاو تیم را ےس

 اداریہ یا نیک ۶۸۵5۸ 0 و سر ۱

 9 ما ین ’THE PRAISE oF“ ا ائ“ اکے با ۱

 ا یاس تخار اد ےک سر زم
 2 2 یو 717 ر یک اے دیا :ازاک ا.

 تا ا. ےن یوا ی انان

 یر ۴۳۰۴ برر( هل مان لاک ل اوزر ر هل



 ی

 ہرا ے بس کے زلصا یب ےن" ا دا روا )۳
 ۱ ۔ ای تان اراد ااو ارپ ںی یم شک

 کر با رانا نیر ع از ان مہا نایمد متر ایل

 ےل اب هارد | رکے سل ب انکی شا دلا ؟ دانہ اک پوپ باک
 رو عدس اک عازف. ےئاجادڑتیھترب "پد سرکه
 ر تزخر کو بناب کتا
 اک راف ےس ی رواہ را حر ط روت پ برصوکس یلص | یون دا سس
 رایت کیا نا دلا هد روومو کاپ رها یک میا ےگ ےک رس

 راب دز “یک تک" کی رز نر ورم ںیم ۱ یر روا موم روا

 چ بم بش کر ےک تعاشا ٣ل ) اھت تاق
 ۔ یوکے یس اکا رشد رگ ےگ

 کیم روم تامل سیم مان ایدی ےک آ ڈو ےک ف اا
 پہ ویک ست ای ورش یدکی زیدان ےک بسز

 لاو تو رب عرداعے اس نو 1 نوا و هی نشو ر” ول ےن | سنا

 ےک ایک لوہے نویس لاو "کا یو وا زی سم
 کا 7 باک کی ارم دخ ساپ دز
 نت سی علمای ںیم ہلال ےل ےک ون ازت تای

 یمن تله کب را اپ ماتم ےک طش

 ےک نوت ۱ ۱ مو ےک , دوو تلا سا

 در رتن اتے بی ےک روا ۱ نر کپ ا (0

 جسد سس ۳



۳۵ 

 1 رت نت یوا حالا یم ترمز سرور ےل اسے کی اچ

 تی امن ناب یکں وز ال لور اڑے ہد رہ ادراڈ نولو رم که لو 7

 لص ا میک ہ هز ءایکا یت داف ےس یددا تا لاتا سرو ےک تو

 شیر بر کد کیم نزا ۳

 زور اوب رود بیا کیا وک 911 السا گ ا ےس قم 5ر ۶ یب

 شورا نگ روا ول اگر ےس ںراز داتا لاوز تاشاگ و

 روا ابار ےک بسر گشت اضاسح او را برگ اپ
 نقص ا س ےہ م تازا رودروا یا ےک امتی رام سرک

 ۔ےہ بہ این کوک ارت مات پیالی تارت

 وزد ضرر دا ناتا تے ای تا ے گال شما
 ےک عدد ما ات j کی بم یامخو و کت ایر ایفای اک
 5 ۔ےہ ور شن یم

 000 بایت انا 34 کے لا اوس بد مے تپ

 ہل علف ما ےس برد اےس اترا تط لا ےس دا یم سا
 :تلاعل ین نابت اترتے نی نام رویم منا

 ۱ اتر وادم شیفت رس تف و اکر ا رایت نایت

 کر وک لہ یف رکےن ہار ایر باک اس ا
 ۱ وا رک اکو ار زنا هک بج ہک سو طو ےس

 وک وکی کت عوف یہ دن ہو ہک لہ رویش کرج ےس بر

 بیا. فلت تارا کنار گیا گا ب رپ چاد
 . مو ن دم ساکیرواتیمدقم هل



 ۳ 0 صاف کا لاج

 ایہ تمدن کا جام اد کشا یں کف سودا ہد سیم
 لب را راز سا هی تله او ےک ت ی ید ان کل او ےس امرا

 ےک سئاوپ تال ار وسعت کر اکتیو یب

 - یو لف داس تم کن اار دودو یز رم سر

 ل رتن ناسا تم کتب ار نفت ۳ پو

 ی اف دنیا ار »کالا 7

 بت هل سي مرا الدر 11

 2 انشا ی شا, ےل
 -- تے ےک جور ںی تم دمردا ےہ سارا یخ

 والا سد رب نت ١ے بیش هرش حالسا| یرایشسحالسا

 تب بسا مي یا سنت نی ناروزگه وآ اما

 039 دا امام را رد ےس

 دن قوت ما ضرر اسلا گز حالما ۱۱

 یت
 صوت و رٹ ےس اس نیتی و گینابمدم كاا

 لازم کس کرک

 ۱ و ۲

 . یر شمش ا
alowزر نر 77  

 مه س فضا زدات هل ۸۵ ام تاغا هل



re 

 لر ث زور کا نور نت * ما ٣اے لت عاش ۱ ٥ر

 ایگ و شش گر راق نزا ےک نیم اند نار ڈروا۔ ےک اد ئل عی حا ےک

 ےئادم ت الغ ک "پپ رسا ا نقودمت اجرا ی لسصارو تہ
 هام نو کود کن ارو لم رر دا ات ین جاتا

 مس مو 2م تو ل وک ان کا رانا اکیلی پر لب
 رسم اھ بسی وج اس سر مود ےک ضس روا ےک 20 هاو تم

 - ]رس لامپ
 2 7 از رد تنو یادی نا - نوار یارک

 اک ۱ هان | ںشاش یاو قصت

 ے ت تنیس رام ۰ رپ

 ۲ رگ زند رم لا رند رام

 انورشر ۳ کت ارقنا قال سی 14 لو والوا گور بیر

 روا بمژرواآ تی ےل من رود گوگل شا
 راک ءازب کل اض و یاس تالف کے اور الال باقات و ےک اات

 8 اک یک )گنا "سو سا اشیا رم کم ا کس اکی "حال بید و

لوما کسب بہر ےئا کا روا ارد رقم قل روش روزا
 ا ١ 

 ۱ ےس ق سہو ےک لک گل انک لو ی ی طظ

 5 1f سات یک اک ن اص آٹ تمام امت لو ورو او کک یم یب رب سم او

 2 تن لص پا ے و ااو و ورک 1 کالب

 چت 4 فک پن ےرک تم یک

 تا ےہ ۰. ےہ عت مر وا کیا



۸ 

 ےرانک واش )ملت ےک ہے زود ےک بش سا مہ موڑ"
 ا فر یہ ا ہک ی شريف نادان کان وسا

 ۔۳۳ ض 4 ےس تیز کلر یزددد)د وتر زم نامی ۱

 اکر اے نازل کنم کیا لب باس اد ریگردا تانکر
 e LEM روا یاس یبا او یالاطاد نابن یورک

Isهل ےک ولو الف بم شد مر الی گ نوا ۳  

 اا اید وی اسم لو ت دو کش ل ياد لوردوزهدانذ سک

 بیان یک رد یاب تیلور
 تفلاقل ںواس یا گام تا ےک الو ری 9

 شوت ہلا کہ لا ےے را راے کم ے لو رد |ندیرگ تک

 في ناب دير ےس وک
 کت فلات کن اےک گر ےک اوب ےن سری ادا سرا
 ےس نیل لا ید ا تیلو ماد کرک سر ادب فاش

 تدوک لاک f ا رواا ایک اک سر مک ےک قطر ر نفرو است کول

 هلس دا مضر راو ےس

 گرگ ما کز تام یار
 ای یک ابلافم نا نما ریس اکر تک شوپ بہم

 ھی صو کم وع کر ایر الی ساسان دت 5

 وب مات بل ها اورا ےن ما ر یوو حالت یارک

 ٠ ءاي عورش

 ا زرو ےل ھ٣ ۳ هم کو 1 سو ام حر ےہ



۱ ۳1 

 کر اتات یی هراز ےس ن اکر لرواد د تن هک سایر

 ای آرا ا ات ا گرو تطظافعے سای ساس ںی اد ارد

 لگن الخ ےک بہر ٹر یو ی بکر امن ار ےل م بلا ںیہ

 یر لری ی ھا داند نشه کد ص ںیھطوس

 لم کد باسا دیک امام جر ک
 نوبل جوک ےک کر نزدیک د دف کن امع اد ھر من عالصا يز

 گو بام ےن کر قم ایم اکر کلر ذ کی بت دردی

 قشم ر لا مت سبب سذ خارجی
 هایت چاک تہہ سار را تڑپ اذا لرم تلاع ی اسو

 ۱ ۔: کالم قم نیک یف مکا ی ناک
 ےک * تین ڈو ان ایکو شا لار اس یو

 ا هل ی لب د عالم لرایم قالغا
 ےس ما علما ہن یک( رس تردد شورا یک
 رہاظن لا گز کیا مس ےس ارو ایا سرخ یی کوا بگم ید

 کوی )سیرت “ ا ۷۱ "ندا ۴ کر ۷# ۸/جاد"لگوز 0 ۱

 . 7 هی روس را ےک لم +0 من داب "لر و السا و یرادہ کم کز

 ۱ سس همی مایا سی
 را سک لک رو لک کر ی درد کب سیب ےس تیثیماید ایڈ نل

 - الہ لاو ہک ٹنارگ حل برهان ہم ما روم سض عر هل



۱ 

 ۱ 1۰ اظ ,aa ےک و ar ےہ

 هستن ادا عثمان ےس ناخش یز قبلا اع روا سک لو

 7س کرا ےس تاراپ ایی رپ دد ندد بای اره اس

 هی
 لف ن افم اتطو یز روا تالاع یاس اھم سم در ےک ںی ٢ع ا

 اار لام د م اندو دک( ا ید انب اشموتے توڑ ر اکڑ ام تالاب لا.
 ]شمس اصوصتمر از ٹک نر لا حس بارک

 گن ارو باتا ےن الغاردا ات دز دای ذی الفا لم ما کی سا )ر

 ۔اھ اوز ای 2
 لنڈ مد یر کاوی کت روک کیک ٢ر

 ےھت ےس وم 70 الا هز( روا گدا رج نا تعا را 19

 میلان« چو یوو تموگردا یک اطم کتک بک

 ہل و فدک تو اج یک ید لٹ تمام ے

 ت7 ےہ ٹی ریل دا سیال ینا تل “تز ا
 یگ بہن نور هات رزم گیتس ره

 کات یس مس اب

 لسم عشر ارو کس ناکا ےس الت ساک مے و روم تک

 2 0 تماما هو سر او سم اروا

 فرط قرسدد ردا ںیم ایما اروا اردک لب م تاک ےک شام هاش

 شب رادیکال ر جریر امار کف راس 2

 ےک تدارک د تحسد واز یراذ نیز ےن کوا واش اس

 ۹۳ ره بروا قالقا خام هل ۔ لا لاو هل



۵1 

 هاتبرد نوم ترکی ور
 شیو | تیک سج تر 1 لو 7 وان و کت ران مر

 زضدالب د

یاز للم ام نحو ے تامولع یک رت ملک ےک سا بج نت یھ ۱
 ن

 اجمالی یم اک از ما ےک ت نر سعر ک سم شیپ سس! سیل 1

 ےک ں ویر ردا ںدینانوب مترو ا ایک اد بالقنا سطز هک طلو سر ٠

 نس قطر وب بک ی نایت تر یکں ون ہے ان
 لای ابو کر نرم لایک
 يل تشو شپی مر کر هام

 ماند ید رکا ب کین کرکت کے اد زیرا مالت ۳0

 اد تنی رم یی ع ہضد اید اب کس تیک الع زاناانرکترتامم

 و
 ےک ودور م خیل ام دور کلید دا
 اش اس مان یو از شوم لوک ےک ب اجا ےس ولف رک سوت و لقوا

 ان اروا اہک کم سن اشفنامو تنگ وک یش یے کر قدام ما

 ناھن ےس نا ضا ینا رل ښو کت 1 و كا مام لاس و ملی تپ

 .a ورم ګمان یب تر رات ات
 یک نواز اہ شا اروا نر لک ۳ [ یک تر اروا تدرمو تونم, مر

 ار ليگ زیر من لب تب اس ںاہ ڈک یک ت راس داش تنگ

 ال عد رش ت اققت کں ونا ےن ےن ےک فد ملا تادایب ا ۱۹۱



۵۳ 

 نی ترعب قوا فلین اط مروا اتت سد علامات ایم میل
 کب حال فر یرولک اتے مس اردد ا تا امازوت ےس

 وز ب قیر نز شام ےس لامتما ےک ددراداذاغ یاب ()

 کنںوماروا ںولاع ےب ہت تالایخو وردا ےن ے تزل تعا لم ے اچ
 لس لاقتسا ےکر درا روا کے تع اشا یارب دما با ےک دو دک
 2 ترورض لادن یکی کم امام ووت حر که. دامن کت مالا
 ٠ ۰. < اکر لالا

 اگ تل ور لربصر 7 وا فک کا کرک نو دارا مارا ماّسواب ۱

 اگ نشر ےس گز نم ادذ سد با. قران تل یکن یمن ولرڈ

 یک یکم تی یکے نا عتیقه
 هلو راک د امہ یب تارا یر وردا اور سس سایر وج

 طریقه و لاین ےب کادری کیپ اط ممی انجان بی و
 لک بسی طا ےل کیس کل اھت ت اساسا سو

 هتل دیر کرج عید دچار
 دنا تر ہا خروا فک تا لوعما ہد ۔ںوہایداھ پ ںوج ما
 یی الل ۳ یا کت لکی امن یاب

 /ب طس توا حسد بہر رند نر سا کاور تب ما
 سد مایا ضر ےک کس دنا یار گنوا تب ین ہر لس لا

 هایم

 گو لب عاص لوید یا. باس یو قع مودر لدار اص پر ال



 هی ٍلژ عدد صاغاکٹ حابور گز | ٹحابمتنسزگ

 ۔ جست مکن اال عی یز یز وا" مر ٰ صالضصام
 مگس ترس نو بینم نان اردا درد ا کر

 تارا تیز تیز یدا نوش یکں ویزمش ور نزار ۱

 - یا فرخت

 کرت را دروس سہو ورا مر

 ۱ اتش اس ]شیخ پس

 ۱ لو لو ۷ ر0 وت فر هد کی ت باتس ا لکو دش عالما کب سذ جر مو

 ن تسد مایا سین از ےک ایس رو نور

 ںیم تین ین ین تام ل فا کرد سا شر ودانی ۵ر

 هم و یداز یک ادعا کالای تیبا
 ءا اصفر“ زا ےک بہم تی ید ازم وم اس ےن آر اکے ت ےڑ رم رب

 ین بز ےک یہ اب کارا ین چ یم 2۳

 ۱ ی تلو مگ اک تارا یشن را

1t)دال »ناف کمیل تر رود یاس "کز اتص  

 ف لید را روا یس قیر یر f نی لک تم مما ںاردا کک ہک ئی

 لوح ۲ "رکنے وہں س روم کن وز یتیم مارا اتا اس ہے

 یسک جال ھر دالر: یہا یز ما کت هل سا مات
 کاتر قاب اتم کے لرد ےک تالاع

 ۱ ۳ تل کو DL ۶ م۳ ا: تابقردد واک نز ی اما ۳

 مرمر 01 ام | ےل ر هداب رکے را تما فول مما سود کرم ٍصض



 ت ٦ : 3 ٦ 3 : ہں im at 5 و عی جے NTE تا ہص تسا دست چوم ےت دس سچ n بج تہہ جے تاج o ED یل و یا ےہ ہے E دو اس
 ےہ 0 1

- 1 
 ےہ

 5 ہر

 سہ وا 7 . س ان س زون ہے بچ اب تی 8 ۱ : رو 1 ری هم اد 1 ےل مہ 8 اک تم و 7 ا تا. تب

۰ 

 ماش گلف مکن وات کام نعت يا رب جین ودر را ریه
 و گی: از کل ڈرا يآ ساس تا بنیاد ناسا العرب
 لع علم لدب خال جاست و3 فرم ےس والم قوم ا ار
 ےک سرو لقب ها کلا نیر نکا ی کن وتامر سرک
 عسل تل ن دلردا کے کار ورک وضاقت
 تروزع ٹک یکے نر ک٥ لورا "اےک کنز بیفتد یک ۳ك

 گز ےک اتم زی اک با فو لی یت اندر تاب ہک قو ے یب
 ےب یکدم کان ےس سا یاس ا

 رو خوا ایہ ن تیذیاود لن ا عدد نابود رب تلفغے ار

 ےک کر شک“ اسد "اب یک ٹکا ا ایکس تنوق ےن ارا ضا تقف قم روط -
 فو لوک بارز ایر اکشن ا ییڑقر یم اکے اہ تم سو ۳
 ںیہ نا یر یک الو جزا زده رکوک یف ظافلا
 ۱ 08111۰ سگ وبلعلتم

 ۱ زره نر ر نمد وے لوپ تررورط یک و رو اک تیا ےل که الپ

 2 رم مک ارب کیو ارت یکی ران تا و سنز اد بیشک
 یگ رنز تد 1 تا ذج» تاس سارت یا ل ید ازال ت ( دمو کا صاروا و

 سازش لوک سر یروا سدان رس بک
 نر ماعا ی ارب لگی اخوان بیو کت این ۱

 ٠ یزو رار تشنج زوم ے ؤ۷۰ وا



۵ ۵ 

 سز مج ےس نیکو ببیذرت یارو یون ںیم مان اش ار نی ںیم ساک ان

 هو اد ناس کن ول گو يا کمر یقه
 رر ۔ایگ اھ تامدا الت نالو نت وڈ سد وا تیز وا (۴) تن ک

 روا یدازآرک ناداں کا رت دایزےس سا سیزن ست کلنز ںیم

 ضا ظاض و ےک انی دا اشد کام نوا نار ہد گر یتا ےک یک

 دردم ین یل اھتسا کن ارکاردا اگے ام ہر ارن تشک نر

 ےک تم از صادر لام لس وینا سیما کاٹا
 ےک وند ایر فط ریتم. حتوم اکے الراب و کب خب

 ےک کر ول کسر کد اظ د يا رس تا
 هدا تال امرا بسا فام لار لس ور ےل ےک ی رٹ ۴ یر رر وا

 وک تعاساو نا تمرکز نان سو لوا ےل ران ذاضا

 هورگز)ام(] ۲ شب طیب مع نوری | وتو ئل کش نت سل الم

 ۱ . نخ اوا ترا مما رز عد سم سم اھت ایکو

 نسرین ولی رو نرو هاش" تبسم یرفو تعم کر ان جاش

 ےس تبسانم کس ایر واس ےک ی زف و | اتار ست بی اش مرز س
 دن یم نامی ریس در کب مش اب زادہ رتن کیا نل ےک از

 تارا ترطف اسکار صف تارا کس سی او گی رم ےس نا

 تی علوم بہ اکر م ایک 1 نیت یکے ت مک ںوزار زم ر ےک

 ہوا حس دنا اھت یر ان[ رکا وم نیہ نر ےل ےک ل کم ےس

 کیر یو وم نیک امام رک تما ےہ سس ار جاکر انت | عویه



ER Raاد جت  e Eےس شا ےک ا اس چن  Nجج اس ےو ہت یی جید  eهر ا ہی ےن ر  E rڈے ات  

r n e ۱۳۳ےہ اہ ےہ تہ ےل ا ےس چپ جوس و سوم ست دس دس  irra8 1 ۰ ۳ ۳-٢ ٠ ۔ _ ھو تام راہ  
 ا قدا سما - ۳ مک یو جا ات سا هر وک 5 ۰

o 

 س رعد بینند ے مد کت ماتر هر ادم ےس نرگچ یر وا یا کن ۱

 گلو نر کشش گے نا هد اھ یکم الساد بہ ذرا قو
 تکون یم اد اےک ںوت رتو ں دارت کا بمون حس و لس

 دل ایکو اس ےک
 کاما مان ےس کت لانسر جمی کب ہم یاو یان مود نا

 رانا بمب سہروا ںوگنہ یل ے سو دیس تای ےس دان تق

 دو ںی ےگ ےک اب ےس سس “تنارد)وا از” زا رعد تالار تلور یک

 یوم اور ؟ ںی ےب لماح ےک ر ادرک ار سس رد سما کار

 حر یس یو ۶7 دا رم هشت وک نا دو اپ کی A پر

 امو لان“ ٠ ےن ےک گنا ےس پس کر کی یر رک سام نا
 کسر یب بم رک ؛ ےس ک ےب ںیم الم اف کار ویر طش دا

 یار دات ےس رام شیر ات داو و تالاب مکا زا ہواع ےک سا

 بما بام ےئل ےک 7 فا ےک سا یل و ا ل ام یی ےس

 الاھدا ا کیان ارت مپ اکسس تروط تکو ےس سری تروم ک

 ےرد يا يا هد لیمو یب تالاب
 ۔اھت اس

 ممد فی دیا اےس ےک یس ۳ بات ار شو
 ست ایک اھت ان فن ےک بہر عام کل امع او ےن ںیہن تا کے

 س گا س ےیرک ی دابن ۳ بروا تورن رش لسا ےہ یک ۲

 ے تم بالن ناب ی رگ مرز کن تقو سا ےئاج ایا
 تک گانڈ دا ۱



۵ 

 ماما ادن ت زی کل قفےس سما یھت شو کب م ںیم “ام واٹ
 رایت کے سوب ستم نابود ناب برد ےک کری ۔اھت انکم اب

 س لول ی لائاب تبعا زر زی ڈی دام ترق کب ہذ سلام ٠
 ےک زاوا داس امر تردد رفت بہر روت انال ٹن ایک شرک سرود یاو

 نکس لام وا فا کی ویک کپ ست تق او ےس تقی ی الاف گن
 ۔ طه تات باکس یہ شال کشم یرب ترو
 مسیری ےکے الپ یر کک ہت د ی نان أن مر | تان کت امکان

 تایزمو سا حا وجے نل ےک وا اتم د دا ڈر اک رت ےن ےک ہاشم د نیر ات
 ۔ے کہ وت عا کی یتا قو لات کسری ها کا تن میا
 ےس رد روا لا مت عن هدر لات وز اذا منت تدا ےس حس
 ۱ ۳ 0 ٰ قام کے غمد

 سہ ےس نبات دا ںوینز رش یا م2 ہو آے ماس ا ںی اقر دودو اتتد سما
 راترروا نادل تم قم اتالم یک دن تیر يک نا ہک ات رر ۱
 کا کتابت ےر رو ارور نیز ا نا ات نر اکو مد از سنا ےس ن زارا 4
 ت بورد سا ےس ںی ہر چ گلد نک ت زہد ساصعا تی اھبس
 ب ام ےئل کهن گور نت نهم * تلکس یا نا ےک

 ین هاو نا ی داعس نگو و بزب سیم سم دوا تک ات ( 2
 جت زم کام دا فو ددا تب لا اکیا کیا یر نک کتی
 روا ےل ور سم "لا لود وا دتا یک نان جشن » | ماتم زن اخوان
 تعاش ا یگ کرت س ںیم کلم امت کپ دول ےس ید ےس لو زاد یس ان
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 هد بز ےئل ےب کر یم ا ےس لن ایل ےک سرو اے ولو لا ها لس ازو

 اتم اباد اب ےس ل ۳2 سز اړم د بس ی درا سس ۱ نکا زم ںوزوم

 عادل لا ا ےب هردو ناتساد یک یت | پکن وہ اور و
 (۔ےچ ا انکا ماس "اور اوز ات ےئل ےک ت الام لنک از

 نلف بچ کت وضو شوق تیر جور بار ط کین
 تیک ولف ٹو نبات ترکحس اف بلک یم قد“ عش کن
 ابا ےن سنا کروم یھی ےک قر اج ںیم قالغا نزلات ترط یرسودرو
 لایان م ےنرک ین لذ ات اعروا ےک تے قالطا کن لان سد ار ےک یز

 5 ۱ ارت اہل ص
 شا تن دو تینہد یر طا اش لان گاو تالام نا شی ٰ

 ور نفاس ےک تاک ت ین ایل کت اکر شو مارک فان دا یم پہ
 اظ

 تا ام کرج

 "نت اند تم اش کک کرم یمن ےس ید نھ تم ات ددد ما.
 سم | کارواں 17 ر اسو رور گی یر ںی کی کس روا تیز ہرزہ یک

 لات نریم کرن ز نا وے امور من یز

 ےک چنے بمان لم و شان یب کم اند کے تک
 تصور تالار او اش ےس روف یز الر ام ما تان ہر سونم طز

 ممد تار وہ کریم تیذبز سا ںی ند ید نچ دا انرک

 - امت
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 تامار کتش تاپ کج دو تارت دچک دیدم دود سو ۱

 کاربر تب یر فسا ساک
 رر لدن لک نعرو ارو شا رک ے دا ےک نا ےہ ید

 ےک نا ا بہم قشر نام انکا یش یوا لار “کت شینبز ین

 ۱ ؟ تاک راک سا اوت فا کنز م سا | ےک رکن کرک پک اس

 لب بات تارظنود

 هلن 2 یو ایل۷ ظن ےب . تینطود تیمور )1( را تیر

 موافق وصال ۳ "لو اسکا دم ایکس ا کلام بوش نیک

 راس “ل دابکا سرود ےک وں ایک ایا اب رکے مور ارس ےک نوم

 هست یز لفات ماگ اد توت وضو مي ا
 ار تریتروا ترش کر ان یا ام رق کس

 نال وا ین انب لا کات ای تلکس وف کی دزن کم وي را تم هر
 ےس سا ےہ راس اک زات طاف کت رس فو و ۔ ےہ تیاف لی لا ک
 ۱ ےس یقال اد تزطلس برن کا ال رم ما رخت یر کم

 امام اک ں وم کم امن ےک ت تنطلس- را میک ارز را ہہم( ورک لالا روا

 1۳ ٤ ایر اخرکںااقدانت فا بس ر لس س جیا ازل
 ۱ ۔ےلتکو را

 ۱ قنات کی کام ات کت زط
 ٰ اب لادا نکی ما ت سا

 ۱ سی اشیا

 ۔۳۸۲ ي پل ۳ ائ ۳۸ 14 ص تنفس ۰



 = o ےس
۳ 

 ۰ ۳ وک ی E با ےب ےب ےس رک TD o o a مور ہج ین دب
 5 ھا فلا ےب ےہ جو یت و ۱ 7

u. 

 ات تیتر توش کگبچف ٠
 ۲ تو لا وار لوکس تار در ریہ ۵ سبی کا ان شردا شت ۱ ٦

 یاب تن وار ید ےک رو نا وا
 ےک قالغا ضو هبس تک دارا 1 اروآروق وا کلم ےس سیم

 ٰ 7 گر نزیدا زنا ےک سا سر ات سس ہت نم و انا ےس تاروصن ھاو

 ۱ هس كد امی رک پا ترک ا سا روا ےب تسرد

 تساہس هد لا ے ںی ت وس 1 بس ںیم تما مد بہر سم ت بموت ن

 ںولوو وا »بازگشت اک | ےس سیم تلف |

 وب لام ےل اعرب کد ازم ساسی ترس کاک اف
 یر اڑے ریز ترسم ذلرد ےک ظن سکے پا ارم مهارت

 ر طاف گر د گی بت شتر سن ےس
 رویای ےس یک اذا دکل بت بم ین یو

 .عل لس منو تانا سس اید ۳8 | بہر

 روا ارم اب غ وے یر ین اتا غ ie ظن

 یر اداری تیت انا لقد هری زال ی ر گزاس گان
 گراگناس کت الام روي ست ںیم انہ ےن لن کی د ا
 1و خیرن ین اب غورفردت ساکت اط سالک روا لون ایک

 وک تب ارا ا نلرو اےک ا تمام ان کر اسا تالا ع طاک ۰ سر

 تند 2 ید ایم "لو دوکان رک یھی ان یک مد کاکی

 تتر با لولب U | ےل ےک رم ر ےس دوا کو بذ ہت کت موت ظن

 ۱ ۱ . ۲۷ اص لار ی زس دا ہل
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 ۴راد تا رم تگ سواد ےن مک رم دن
 ام تیس سی اسد کس کتک “ظن اہک اتا ا

 بم اٹھ دا کہلا ۱

 کب رخ کم تا گر یتاب هک شرار و شک ٹین یر یی 1

 ی رک اہک داد یو تا کنارہ اک تابه مر ما
 یدک هک تاچ ات مایا تام شارا

 ۰: مقام ياب لاگ | کدم یڑ سالم یداذا کب رم سم لط ره ښا کرک ۱

 تام ترحشر بس تسمه ور ته 2

 قرات تعا لم کت ساس مادی ا ع هز گن تیم ظن رولا

 سود رف تعا ساری یو جت ت الاخ یہ ذو دال یو
 راس کت مواتر نس وک کول یمن ےک قفس روا کل یگ ۱

 بسط الا دام پی وو ازم قمر 2 اب یک یاداوداچ ۱
 . وتو ناک او کلن ساک گرا کت سام
 ن رکب جدا اف اپ نو تن سد اد ی گز تین
 ےس کنز 2 درت ےس آے عا رکن نیت باشم | تیر 2
 ںو اش کرا قرضا تا ےک سز یک ےل طه واز ابا ےک
 ڪا ی

 ۔ےسامایود f -ع I اروا ےۓاج کہے یے ہ یک یر ٰ

 اھ اخیر نفدا و اھ ا )ےس اے شاد کا
 ۔ ۳۳ شما یلا اک ادزد ج د۶زا ٣۳ ص تابزم سلف هل
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 8030 ۱ ۱ ۱ ۔ںیگیآ زود

 یب ں اہ ید کد اس ےک ویب امخ ےن تیمور ت "قا کہ عام ص
 تداچت مر مارتا طا تابار فد ارت. داتا تہہ یاش نیا

 کو ارد مات رت رادو ےہ ات اراک دم ظن نوکر ب ےک ا ہک اوت ود
 ٠ ےک لاتا

 یاد بشرت نام مک ہر ظن سا طب اوت اکر اد رو قالخ اہک سم کیش سم سا

 نی اقا تسر دور شداذا ےک تعامد موق دھکے روا گنئابن ام و
 ۱ تلور او ف ادا یھت غربت لر واکس تخت ی ۱

 واموت کر عن مری زن تر یس اسرذائ وو گران. تنعامتد مو

 - ےب اب داو( یے ےک اب الخ انا سو ی اسر وای رکن نیز

 بہ فسا تایی کادو قالخا عرط اکے مس صارو | کنی
 گم ساو و تارا یا سرو یز گیر | تاغ کیک

 لجو ترظ نیلا ور مان سرور تو رب مانےکت یم وقد بز هاو

 از ری شا 9 یر کا تراقت ےڑتاو ےک لوح( روا

 تم تفکر لودع کر کا دداداے دت اے
 ںیم سہ اگ نرو عبد تان واہ اش کن وتقا قالغا وے یک اب ست
 عل او زا رکا دا گو ایف اک حور کت شد گو اتو گل
 روف یز الون بل وہ نیم یت حوا ید تخ اےک یادواابآے ناس نکا ش
 مدا کس اور طور کتان تی
 ی ٢ گلنع یرٹردا کراہت حر ایا تقام ر ےس و یاد کلا
 1 . . . گرو ترا"
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 ک لوا ولی کیم یر ان کتیا ذی ظن
 لا لر ناب للہ بیذ اطر کیٹ ور: زالو
 نم ےس یک یکاتکهن نکل اب ےکر ادا نا ےل ےک لوک اقم یس سرو شی

 هک ںیم ات لاح یسنا۔ کل او یگ ماہ رک( نون ت ئاشا ےس
 و قالخا ناطے "ےل تار 4 1 لہر ر ازرار تل ام لسا ینا ستقام ہک

 ےک لو و رسد .هش دا یکن صفر هستم ارد لپ طب منکر اررک

 تیک جز امہ ںی ا دکل یو ام تی بد تشہد ےس
 سس هرکد ت اجے را نوک وسو د ؛ تبافد یب ای لال «تذانعو

 باما امام اسد عج کر
 گو کا ےس ےک تحاضد بزم یک ظن سر لو | اي ےک تازو
 هلن کے ا اايکم رد تاک تالاهلامج|هگ کرن | تالام ےک کرنز اک
 ںیہ تتبح له رمان تقوا روا. ےساز بش اتم ناک ھے تال سیم

 081 ۔ ےل 1م فط یک سس وہ تارا ار یر وک

 ہالی سم نسیم °` شوق *سشئامخ شک یلاطا لوا” ٰ

 ۱ راتف تم دخ یاس یھ ترکی رشت اب ات ناو : ا ہ٦ زاغ

 ےنرکمولع۸ تا مو تام قے ام )رے ا ینا یک یک عار اےک و اشدایردا یگ

 ںی ساس کربلا اروم اب تصرف یس ایس سرود نجف تانک
 ے لوزج نا ارت لنوو 2 ر7 "رو مر ادر صد زا يرو لغو

 کی ےل که اقا نیز کا رزم کب که زر کر تڈ کک
 نو تبات

 کر تما ز1ی رولخز واای[ںیہٹیل یک بت قت لا بس یم اشعار
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 اگل ڈر کیس ےس تعرق سیسکو ایگم “واوا ود ےک ہ٣ ہعگنعغ ز
 یاس سر سدا ےک ت لوس یاب نر یکن لت القوا رو روا

 ۔ئث عا ترش یکم ۱ تیک ( Fhe Peimce ر "اسم اب نرو

 اقى راما ولس الاد تسایس روا تب ینساف رک ۳ لوک لر ایک ۱

 ترم نازک گد یز یی ورعاشروا اھت اش تس تنل کیا ہو ان لام

 تریلی“ 3ان کت غو توتر ب قد فعاباک کس ا سنایا
 صا ےن سا “شیر سارو ہک اتنا اراک ےس سا زامنااک تیلگسا

 مک ا توق اسان کن مروا یک ل ےکےنرک وک زی
 صر ےس ات اظ ےس ےس رکو لا ا تر زن ا دوا تالام ےک یکن بی

 تیلور اماکت ال اجرک دوم رس کر هاب درد تایتاو انگل و تبع یا

 ام ارزی اخ یداع اکے ناکنل چاک اقع ہی ری د ایما ها
 . اھت امام ہل ا لر ظن کسر تن امام کر

 تارا اک سہ تن اط امور راک بسد ترم زد یب

 هلو نوکر زرو عقل ز ےک نے لنز را ےس
 مو کسا ای را نانا بوم بو یک ےن نیغ فرم پار ردا

 ارذرا۷ک ور کک ت ارس رٹ تین کا ایان ےس سرکہ ہد کک پس لاپ
 یکی راک اس یک ت الاع وک“ و ےک ےک س اکے مو لاب ۔یھت
 ویو ضیا توت ہے رند برو ]او لص اور ازتفاد ترت راہ

 سیم نواب ےئل ےس نھ ر واں ولرو ڑگو ں امروا 2 مو ےل رکن ولرو ۱

 - گن دز لرم کار فنمعم لواط رب رج دو اف انزال هل
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 مرض تس اہم رتن ےک دایک ددر یہم شو | بہ دب کت ایسی

 زوہ با وور کا کت سایس یم نم کد اب اینپ لت اش
 ۔ایکوہ بد یں ومل یر نین یاب روا گے ناجی نقد کس

 ےن و باس که ی کم کن دحق کودکان چہ حرا
 د تسا یس میت یذاع مد ےس یری ایس ی ل انک د طفت ضا
 يرطن#س لورم "کب سز س اس کره یا سرر یل الود بس

 ۱ ۱ ۱ ۱ ۔ای ہما کب بم ٰ

 (86 0۸۷كو الم ار ہا تمام لام ید دت ترت کب بش یز

 ۱ درک ( 5۸22۸7 )كرم

 کو فول باب اےک او هراز ل ادد ی اگ بہ س سار

 ےک اردا ت تاد ایس رگ سرر کی کک کرا بج نین ایما من لعاب ےک ۱

 لاو کی زیر اتو ورک مد ےک تفرقحس وی گے بوت کا زم

 ۔ے سادہ ادنی ناپ کیو بم ہے بینا
 یم عبا ےک تاضنو تاّیتالخا وا ےکے نا 7 رخ ےک بیم سائن

 بو ياد کت ناز ایان
 ایل یت یز ین کا کال دا اقت پاک ت ساس

 سم سہ کے ہا ایک لر بہن هراز يا
 ٰ دل تو هنر تی



 لا ضو بہن یخ
س داف ما هد بم ی ام انک و

 ۱ دازآے تاید رد مو

 لی جرد تارطن یک ما هو قشم ناسا طف ضد فب املی ار وارون اس

 - اله
 ES سد سا" نو” ۱

 تقی ا نخےس نامد لد و تمہ زس تال ایلن ےک ب مز”

 ک اض  انپا ترور کاپ کیا ہک بارسا بیس ور ماتر
 ہے بی ۷ اپ ابن پچ بیر یی ان
 ب ےہا کرک مے ر

 اسی ناشی و حوس “روطل ناشاےک, مرد لک فور

 گز ےک لسان گر کش یر ذا گلو یر تو ۱

 ےل ۔ ےک کول ییا ٹراع ےک اورو نان ولر یز اروانارماف
 ارد سو کسر بنر ےل سار مر اش کندن “ت رول »

 روش سکس ا شف اچ لو لت 2
 ۔ ےیر ر مم ت ار یس | کا ےک ار ورد ےک سم روا ایک

 فرم یر بس ار دین تنا یک بسد یکم قره لا

 3 وید رک ت تی عا یکل ید دام طاہکےہ تاب ا١ا

 ا Te ۸ " ایلاروٹ خل کیا تن دبش

 اإ یم قلواطو فلق راس ے
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 اتا ےن ناضا ےس ےس بس ے ین کد قوب ےس یر دا و سک ایک *

 یونس لا. . يک صم ےس ار تسارو القا

 هدول ےس اراک ولوو ۱۳ لاک بہم

 ٰ ےک ےہ اوس ےئل ےک اا بود نت یر ےگ ارگ

 بسب مز یوسف روا مالا تم وو ' تما ہیک بہا امت مولع

 یک تیم قوی کب زید اہک یی ایر رب

 1 9 انا ہوروا ےب اب اکا ےئل ےک ساناشا ےہہک تورم

 کر فر ھر و کی ہو ے یا ت ووو ںی ل قو بدان

 دیزل و سود تیما الف اروا یم ماش نگرش ۳ ےس

 ا ۔ےںا امی ا

 یو بیاد ںیم کام ایوب لزم یا کرک گن نم ۱

 لخکرازآروا تن لو تل کار کس ےس یر ات جات گر قو دو رم

 سنگت ڑغ رگ مک نب ہن خان کک ت بس ےس ناک
 نکا امس ماس لای اس و یرازآ ںولور لقتو سس کردا ےک ایوب ل دم یم

 . بنر ما ۱

 رفا ال و ہبہ و بز بس سا هکر

 ون زارو گیرا ابرریلرز کوس دی یس اش یخ زازا هد ژ

 - ےس ا Het ett ۱ 2 هر

 چتر قلعن بش ےم ٹی
 ماس ر اک رخ یک ارا ےس کس سوب کردا “تواس

 ” ان فلتخ ی بانک لک اط نا تاک. ےگ ون تاک نیہ

 ےہ
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 . سکس ضلع اقم ےک
 هی اهل یا ہدالع کداقن قوا ناب ویر سام
 کش باران مات ناب هد کا

 سیم یک بم :یلن ےک تب اد لرز ےک نا ابو لنالد نام | تل 224

 رکعت ضا تادا ےہ اتو رار

 ےس سوت ےک نا را ا تک دو تا ال تاک اں

 نک ےس ر چد وردک سک اوت ناز .ےار کس سب ل نارا

 فٹئاہاک لم ایک راہی اند بلے نما عا یل پار

 ا ایا ین کے یت اشا از اخر فو کک ت اب چک
THہو ہال یو رے  

 دار حر کید ےک وے اتدرا ا یک بیر نوین امی
 اک ٹی ی رو کسر ےل 7 ایا یا کا 11۱

 ۔ےلاسراپ او ر0 | سس بس

 - باهنر را ے مرد ا ولا و زا ۲

 ۔ گاز کلا کما (۳

 ری تپش یر یک تاراق كاج تاهو رل“ بہاز تلت ۴

 ٰ انا سا
 دفع ترے ےئل سی و | مک سم کر ۵

 5 متر نا گرد لفاو جو ورم پا تان بس انا

 - ایل درو برشا 0 ۸ بہار

 شیر یه گن تک مد
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 انا کت اج نیاید چا ہین ےک بن کے ات قلعت کب س نا
 5 : لو تیک ساب شیو ا ي اووم

 ید نم ب لسا او کن اا ےس ایز کیف بہ پیرو کت طخ
 هک اور ازآے امور ےک ژاوی و دے ںی فو

 مگر وس تالیف اوراق تر بش ےک اا یک بہ ان

 شا یکایک ت قو ےس و لنڈ وکی و یک تر | اوز ایاز
 ےک ےک ایام نل چک ؟ نوت ہت و تار ےس ن نالرواا ل ۱

 ےہ لام بد یس تایر مارا ال ل امر اتع سس تروا و ایک 2

 نانا "ےیل کو 0 | لسلس کی و یر ےک تطغ)ے تاب یا نرم

 ںیم یک تخوا ٩ تار نفس سو ا,سک یم نار چک یز

 ےس ہرا ںا ۶ 1 ےر لآ ید ی ۳ کابل ےک رول" ی ںرنقل روا

 بد ور زاوآلص ید تدز موکت تاتدااب کے شا لایا

 ابد مانا تر رسا ےب لا روشن و “سیب دز يا ہرن ارواے ناب
 بان یا بو دب ٹی رق دب لا کسب عسل ےک ات نر ےس اج
 (گودزادآ کت یلص | درو ےب امر تو 11 17 ریس کت طر امان

 اب یر قاب سل مس دوا یسکرکے نہا ند مد تیکت سا

 بوت بم کسي« ران رم
 یکی تاپ رک کفر سا اس اما یکے ت او ن اقتران اط اکی ا کمد

eاش  

 ل دارج زط را هل



 ان ناشار فر ادر و تعطس اص کیا” ٹیپ ںی کش جیا اشیا

 ئل ےک ےک شار یکی شک ی دار یا کت شاشا وو اه یر یاس

 بہر ےدد 7 اھت یر آی اس گے جد یک ولرو 1 ت الام نم ت را

 یر نن قن ناد ام ترک بےڑنز طق کر ان یر لس نر نی
 نیز ج من کت طن بیم ہلکے ےس یی ا ۔امل کر اعرطنلس ا کو

 یی مما کود یت العادم تالام ارشاد زنی ےک رول ی اما

 برود ید ال روا اب الی انکل شے 1ےن برر س ا اےس اطر کم یان

 ںیم تایفمہ رم اٹ چب ی یک سا اوٹ ی د تعط سکر | کت اش ناش
 کٹ چ ل اجا کت افون انف * ےک نزع تہ اتم یک ت هايي ۔ے یر٦

 پدر لاب مش یس ط رک ہادنا اک ل تش ازم ک ادا تان دا او
 بت کا ںی یر ن "تام راپ ےس تش یدایش دا نادا ماس یم

 ۔ تتر مہر روا لکا ۳ تارو م مر تر رر

 لس اتا ےک شاہ ےہ م ا: مرارا تقی "لوب "تط ا اراک تط

 اض وت فلا زکر سالم تی یک ا۔ے یہ ور میم
 گی راهکار عرب کا ےیل و دوتلو دونت نہ تشہد روا
 بلا راروتسا
 رد رہ ےک یک تز ےہ جئاصردا کیم ناس عر سا کت طن ۱

 ےل اک تار ورم رم ےس و بہح لا ےس یر کد ما ایس “گا 24 فنار

 ۳ ںیم او لا ےک یک روا تب ام بر کیپ تیر کس ےل بنام

 ترطن ںیم تنا“ ۷ "بسا ان ایام تارشا ےک ما
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 ےن
 زا ال لا ہد رک یشن ٤ت

 ایر ہلاتبا بو یا ی زن ےک وسور ےہ باباها

 هل اخل اا )سیف اردد دال ارور

Lene Relies 
 ےس ےل آتی السا ٹک کے ہبہ تر دارا تو

 ۱ کس ت تام مع ےک ید و یک 2 اے

 ےک" :nima * رو" میو مع د ےل شمس اشار وا

 ۱ ہلا ۔ے تذکر مین سم وه تول ہد ےہ کج ما

 زوهل ت تارو درز ست الرواف کنان تارو ممر اتارثا هک شارو

 )می وز ارنا ںی زام ریس لر ںی تیبا اجازت ن رک
 تمیز اع اتکا هی کل وت تقو نہ ںی اتتا تروم یر لنکن انا

 کا زا ےس سا یی و سس پہ ئی

 نوا ما رہتے لپ گیت ممد دایڈاک قابردا اما

 - تین مار

 ۲ ںیم رسا نک اماما تک تیار
 پک ازی تارو تم رورو لورو کا لال”

 تا کل
 ها دک يک گل رس ید کسب تارا ترمز

 هل ےل دور تن یکے تارا

 - ×۹ ص الا با ملل شب لو هاش هک من طفرات هل
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 کے اروم د ایز ےس بس وک ارد ےن ناب نما تای اما تای
 مکس ربا كا پہ وت عار ےک کت یا ا ا نژلام اک شارو بس

 تام ےک بت تاناجخو رصد ے۶ ںاںور اک سون سیم ےہ ھو در ہدایز ام

 ےررا یب طا یت ور ےک قم سس امن فا کے اظ.
 اوو ےہ تبرو نیکی لس هند
 و مس لی ا اص ی رز در واتس ہا و نایک اےک

 ے لر رر انک لوا روط یر ردا یدو نانا لوا صاع اڑا لو

 لات ا۴ن لش شتیردا6 | زهر امر تر حفرروا ے ر اتم

 ۔ےہاکے و ںایامن یت الھٹاد

 هر اج ر ایا نر سا

 افن مرا برو عا ناک ن ز الم ر الف اد تاحیرھنردا تایمر

 ۱ ۲ هرس کر او د بآ

 7 11 ر املا هر کت ښو اند سلو ای امتاروا

 و هم بیش ےئہ 2 توا تافل ےس رب میل

 نایب سا نجس راپ ےک تارا ےک لوقا

 یھاں ظور
 ماند بام میلا ار شک اض

 ۱ هل ت ےسان رر ا اک و مچ

 ںیٹڑاتروم لا ثب فرم ۔ےساید ات متکی نبی

 4 ری مل ۳۳ ناز لوید درد اڑا موج کر



 هل یو تیبا الکل وا ی ااغ تیا وم ایکڑ
 وفوطا برا دانی ا۔ط وب ۔ طار نیو می قد دال نال
 ` هک ےب ید تہا کل کاک دا ےس( وغو وبشر یورو
7 
 ٠ اکر ےک لوا ےل ناتا گاف م
 یژهواینعتارو ڈا اکل واع ناھ ارامر تانا گلاب

 کی حال یکدم ںوتب صاف نئے لن ات ن اکے لوا ی شاو کی اپ مل
 لواتس شکن لی کاتر هدر مک

 ۱ ۱ ۔اگےد نام هدر باک ۱

 رم روا جازمو تالاع کش انتی رزگسا. تب ۲۰ | نایک
 لر اون تانک تن اف کا یھت لئی مالا ر کت بر

 ورم اپ اور کٹ سرا اک تب اظ شی ےک تلج یکن انا

 5 سا بیک علا ٹہ ےس تامالطصا یش یر
 رے توا جار قاد اد ںؤالاب ای سن شود ںیم نانا

 زامدوا تشادوا ترقی سذ رنک فام ذد تداکز :ی یک یک تارشا م اشم
 7 E ۰ رغد تیام یھ

 سا ںی نالہ من ۱ نی امیر لقد قوا تک انس

 بول ناطر تال مایا ماکت

 -. i بو یا هک ۱۳۱و و ۲۸ د ۱۳ ص مت ب القنا 0

 ۱ مو ہت ہاکی ذلت 3
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 اب تاکنون نکا ےئ ا دز کک تیکت وم شوا تک

 ںی نل کرم بیدار الات ےک اکے س نک تا. ے اما

 ۔ یاو لم سل راس ایدی

  ۳نس ےنرکرا راہ نیل 1 ولت جم قل 14 ال وو

 نب یار 7 ےس یال تو اعروا

  7یکے املا داع ےہ دارا ہت حط ست سیر ایا نانا سنن
 هاب ارم ارز ےل ور فش ا
 ترو فک ا ښارو زیرا توکل رد ںیم تبت هدا زو یوارا ترتر تیز

 لبقمتساک ناف ہکے ےئل یکق الغارالخب ےس وہ ےس لو تروم کے نا اب وش

 یر ر کن اضا۔ ےہ تو ددارا مک هراز سبک حس یل وار زا شاو

 جر ناخ ےیل ےک س ئی یھ ےک رارا "طا نوف
 ںی ےہ ردا

 بس اک رواد قم یکدست کر ہدارااک یسک
 یک کا یاد رت رقیق یوق گن رها اردزک بر ےکت ہت
 کلام اب رت چاپی از نر ےئل ےک تام تم نک

 داور ولرو رقاق یو ھے تک
 داده خج سا 2 وہ ھی ایما کیر ںیہ سا شکلک اروا س

 کیف ےک  FFکیا شی وردا ےہ من اک تيقن رایو ال کاور را سام

 رانا کہ دارا کچ ےہ شش لگ ےئل ےہ دارا هل تیزر روا اولا

 ضلع یر قیس نان قالغا اس یو ارت کی
 ۷ص ماظن الو مو ا ااف ادا نا ۵۲

 ۔۸ ص سلف ہک لٹراوئ ا نامزا ترانا اتم
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 3 ۔ےاوزاڈ تووپ داراز

 O ڈال رخ او ے ایر

 ۔ےہ ایم نرو ]تیر فا اط لس رم ر درد مت یکے ار ۱

 تل ب متهم یاب عقب | سبک هک تی
 ےس تیر نبوت کبد بساط یش کن یم
 ران یی دارا توق ت خاس نخ یکن انا ارد لر یب بت رم ہد
 س۷ بلوغ لقب بیس رایو ایز سے ت تشار ل امت
 عسکری ام ا 7

 7۰ 7 ےل ال اوگرا ےک تہ یے بلی
 رعب ےس تست رو ةو رو ورتو ام ےک سو ل رردا ا تک لو ےک د

 مد کے یس ےترکل ات ایلخوکںح زیا ےہ اج نشو لو نم مج
 ٰ تمافن یب ےس تراعردا شو بد هتس ام اند یی سوا لوڈ ےس مو ےس

 ہر ے لولو ایرو | نوش رد یو ی دی سل ر ںی تاس ۶ 01 درب تم

 ناز سوز رب اتم پے یراوو ین در
 ۔ لیعساد لوک ازکاو برمروارا ی

 ےن ہک ا از ول یو ےس تبر روا تارو کے یلص 6 ےس لت)ن

 اسی اما اش و لکی ترطن نے موج ےہ رزم تلنافح

 لاس تی سر ضا ےک ناک تما امل یک روزو شنت يا

 ۱ ۔ےر 1 ر مابا 1

 Rosi jre) ہہم 3 تشک رک میر کل ماہ تر

 ماوا تحت ےک رتن بار ساب وقت سا نورد( هام
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 لات ےک یکن ین رش یی اپ کل زدم ےک یا 17
 سکس اےک راس ےک لک” لشو کک او کیے نک رانا
 ی راو کری | “ارو رے یک ام یک تی تب مکن ویل سو

 “ےک اہ نم تشردر دات اب کت تیا ین

 نکس نو دا بر دا اف تک ا گنج طی
 ۹ ۷کس کر Uy 2 ا ےئل زم کت وورد ن ترامہ کے

 £ رر رگ اب اپ زنش د حرط یہ بوق ت اب ین تاید ناد بش ایام

 ویو نور تا ردا ناو یدک رسان | ےس غرد تح
 بام ر ےک ککے سد ی وت اار : تساورس اکھٹے ک ےس

 هک انار بوم تمدن دا رک
 ۱ اہ باک( یدا

 ین وال دم ایکن فرم ترو ییا
 نو سبک ر : تے ود سلوک کی تتش یک کات

 یابد کبد یکم کوا کل امان درک وج “سی
 نخ تاب

 1 کاوه تر لگی کر يا یه قرب -

 ےک لات یے ںو مرد | ےایکایکت سورن وک 21 لت دم ۳

 ٰ تار نویی اب یوا شاید کت ام الا

LOکک 19 اار "برت شا زرا از ناموس ارگ گر  

 راس کت ناشی سا دملی ار صا کت درب. لیگ
 رت یان اک صا ار مک ززا بطری یر
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 ات ۱ - ۔ئآل رایغاءالتعاقب
 باز وب ورت کت الخ بہم ورا هک ی ام سا لب اسب کد مکان بم
 حر رو یک امیر بس بہ کل جت زا[ یک کد تیر ک گد بہ
 رس یک ےل هک کر ادرک تای ظن کن لاو خار لاخر سرقت
 ور ےل تمہ ن اضاریذ کلر تفت وز لريلق
 تارک ۔ےس کرک امہ دیک اپ ررط ناک

 یاس ےک رم - 2 2 "ی باقن تان بز یکی وورآ یہ سا

 ںاہر دات ترون ی کہ مز سا ےل کنار رات دایی
 0 تالامرواطط اغ 2 |تاتر 7 ورک اوور ےس رد تىلغا یک اس

 فسر ید نمرات ۔ اتکا و شد تاش ات رکن ڈاک ی اک تا لپ کنار کب
 ر رے ےک ولاد بہرہ یز ام عالطما کا ید عارف تم“ ۲
 دا وم کف باما سوغ ےس ےک و نا بق رم نیلی دا
 ۱ ۔ ےترکم یک ت ما

 1 ورا یا حال صا کل احد ازآ اغا کیسی ناز یب
 ل اضو ار یس لا انور داز آے نوری لا اف بلط 9
 انکی راس اما اک ترمب اد تسدارس 51 ١ نلاروا میت ادیت شک ےلاو ےک

 ` لور لابد توک یلقت کیو بز ریل کتک
 گی بعردد تلا سہ کر ثم افسأت لو الماس

 ںوالطصا نار اک نوت کات او ند ےل سام یوم تل وہ ف تی
 رز . نیکو نزاع
 بام لفارس ےہ س لاری میرا سلف خیرا هل
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 ادرک: رکن لاین ون اکے اذا لم بسا غ
 اعیاد امید ان ت طب بیر ے لو اج | لام اک اض

  ا . سوپ ول لام اما ےس یز انآ

 مس تير نمک نوطاافا نروژ مین ان ان
 تاما حورهلزنروا ان الر ےک سرب یک لاو دن کن

 (۴۸۵۸۶۸۷۰۶ تشکل اب دز یر تارو یاش یدرف ےس ھر

 ادب کت الا نوف الفاروا ین اپ تاج یک ئ اپ اکا والا کیم

 تالیف رم ےیج ترطف بزم یکن یت ینا “یک کی ال داع

 روا ایک طب او ن اشا تازہ کھڑی ملتی وعزا کج نانا تانک
 ی کرک ںی کش سس اسم »رزق لا ںی الفم ےک کد زوک سا
 وک ترحل ناضا انا لباس : ےس تنس وکرم کت ہلکی الس) گم

 فرم مال نیک یس وزرای کس درود ےس ایکب اق ےب
 زوا ےس یہ روا حج رام تم ےک اشارا ےارک سہ مان تار یس ا

 گیم نکلا ےس باب کت اہلیت بس نام یکن عام کل شرف

 کپ اپ سو یا کسر گیارہ انب سا یش خو دارن بکر یاب
 بہر تینا ایر دا یون مرکب لب اتم هو بیس ںیم لا
 تام ےک ےک لووصت رانا یک 2 اد شب شود لود

 تس گاز ارا ےک ید بس قیاس رزگز از ہدابز نما اس
 دلو ماش پاشی رد ایک حاس روز بانی
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 زا یی ابال اپ ید بی ےن تلف بہم تطفو پت
 ےک ےس سما سا تا کی یب تروسک یک تاع ایکر اتنا زاد اس اف

 ےس یی ید سو لطمه را لار اص قع

 می اک

 سس ےن الر لکا قو بد یک رنک اسب

 جس زو فارم وو ایا لغ کل نم 7 وک لاا از تل او ےل ۱

 یمن ی ار کرم گیم" اسکے واک ن اقول

 ۔ایگن یم
 ۷ ا عرش سایت فیر یو نوا تا راس

EZAوز طاها ےل سا لپ لا اد ےن  

 ہ ےس اسوس ز را للت ےس

 کدی ید تسار مون که کس موڈروا٦

 ید یا ےس سم گل نما کاہے مر ےس سا

 اتم
 زی یت ناک 0د ئل سر رنک ید ین"
 لئی نم یو عسل ورد را یب
 7 اڑ لامخداز روا طس او لو و ترطف بہم میدی گرا

 فضا ت ازم گرند بس اد ال ے | ے سوپ سر و ھت
 لام یکی هایت یہا لق ےک
 ۽ ےہ یک یر ام لق یارک ت المار مگ نود نا
 ا ا س و × سچ

 ۔ ۸ ل مور لی وصف رام هل



 راہ ۶

 تاہم لق ےل ےک ےک ما کمان اد لا تیک ہیک ں ر اا ا
 کس ښگدزروا بسم کے ت اب ےس درہ اشیا کش وارڈ شو دم

 ںیہن تمہ ییا ک" اب ے د زرہ حرم ار فم کا یزان اند

 بلور تاثراسرنتاقاا برداری تاب کشا دا

 تاب تال ےب ںی لوٹ یتا شکاری نکہ ید
 را دوا بو اب یکی قند ور ط وکار
 ایل واہ ےک حامی هوم ںی وت اف سارق یو
 لب ع دانے گدنز گی اه حراف ےہ و لگن اش و کے اہ

Ls 1ناوک اور للقب 27 ئیروا ے رورو لایک این ےکء بسم  

 ی لقت با لا یشر واز اغا ونوال ب شے اقم
 ۔ ےن اہم لاو ناس:

 تارتاو ےک تطخ تا ابو ترخ گرم یب نلت کت مام ین ےک

 ہر طف قلم اتار کب مش یک ےب ےس تار واتارپ اشو
 یه ےس رتو یک رتو لت انا ےب ےس لور ج اا

 ی دی ایدایہ ےک شا اےک کی اکی د بہذوکل ترس ۱

 ٦ ےیل 4 لو 1 اتے سک یر هدر ےس ا وی کرک

 سرک ےل ئارجاز۔نرتنراز ادو زر ر ټا لت روا یر اوز زی غم

 ےک ام زیب کیا ہک ے یر قلم مد مازربورود ے ون یار نک

 اتال رتا لاواو تاقوا تے کب ی کلا ردادارفا تلخ

 جم کلبرن الات لنز ان ین ملتا ی لتا
 یک سلام یت وطاکہاکے و لنک زمرو انت ۂدالح کر



 ۸ا

 یز اج سیر ال سا ہا کنت ار امرت تایپ کہ ماکت اف
 شکر وما دام ےک بہ کاک سد ارس نکے ام ےک کو“ و رسم
 ۽ ےای اش وورو| تر دق رسک رد ا ےس س نم د یک

 ا راجا تقو لا ےس اد ے مہ ہہ اشیردا یب یتا او نیابت
 لپ شرت کبک کره
 هس .تسووتوا نم انک د ور تلر ےہ اکر روا برف ٹک یت

 ۔: تاتو
 ای لنکس ےز انآ طق ےک تک کوله نمناک

 ہڑ هاوتا سا یہ ایک ر ارون وو رو زا لس ایش س جس ۱ تک

  یتکضوہ سیم یاسر یک نوک قد هدر و اڑ تس و
 تے ےل سیف کلر

 روا) رو سر تقرر وک کن اکن ان رپ ت < ر لیدر

 ویو بت انت د هارن ےس ےس ھا شوخ سا
 طلسم ےل کے نی وک ا نام سیا
 اسدآا داش رس اسد | اهم دآ لال رم کور اوت ا ےس رر

 لپ لی می لار روایات اکا بکس میا
 اما بانس
 ۳ لک تب رد صحن زط نک ےہ اتا رم اف ریت هکر مت”
 7 دبے ادب ۔ ےک وکر سلم یا کم اذا ان کے یم

 ۸. صوتی دم هل ۳ لگ تارظفن بہم



AF 

 طتل کا گن سول سان ک1 یکی ایم کرب ولت

 تل کل بن یھی ھے ےل سا ےس فردا م اک وکار

 ۱ . ےس اکو ر ار یز سح

 هک اد نا ڈا تر ارب عزم
 رب صف ےروتو اکی 2 نیو حرز یم 1 اراقب أ

 بینم دی دا ےس یک ووا یر انش
 لکا اکو 1 عن اے ماکت دارم تی مور

 ای وہ ےس مان کو وز و اونا بس مزے تاب

 د دوا ےک ا برف و بیت سکی ات ایا ل قو مز نکے رہا
 ستار کر رام ا اف ل کو کس ا

 مکس "کور ی کرک
 بان نا. ناسا ےہ و لس ضرر تو یم ؟رامن ےک هایش مر | نکا

 شارپ 8 ۶ 0۲ 2۱ ۷ ےک ا نیم < ےہ ا ںیم ہما دوو اک ور ید باتہاد

 ناروا سج تاروصلی نو تاد وجوب سے کے یس لھ کی فسا او ع

 و ےس
 ات تک اهدا

 اب سک کدال اتا سلم السا اروھاےر اح وت ایسا رام ود *

 ںی تلام سا. تاروت ہود کا اروا لام ہور کردا لب ئا

 *[ یراق لر تار وین اردا یر اف ءاشسا هوم

 وت بدم کارد یب اتر ار ایش اط و میاد ایکس ادب تب



AF 

 کس ییا کیا گن کک نیو کرک ےک تاب سا ایک کک لوت ب
 ےہ د کے ییا ییا اسکی ین ےہ نر فبل

 قت لوکی تا تل نادا مایشئااذل۔ےہ مے تر ص ی اوت
 شر تاروت کارا... .... . يالتش 7 مقوا سوم سز قرف
 ےس ےس مور بلا کوا کردا نل سا ےب اترا رک

 نج تمنا ۳ . ایش ای تار فتو | نی لٹ

 وردا ںیم ق قرا ٹرک استاد ی اھ ے سر اہ شتر
 لات روا ییہ ۲ ا یم نا سٹ ےھ اہ ںیم لت تاروصل

 . بس لدزو تیکت روت تم اانا لیا بات
 رم یون راز ےس تار اے وہ اہ ےک رام د تاروسقاک ساس

 ےس نسیخد ار رک تباہ سم سارک سے و بش رو

 "تو رول راز کا ت روش ےک مد کا ر کو اکے دام ۔ےہ چتر اغ

 وو سور یدو یکم نام ]رولت سلوا ۳

 لم عور قلب 7 اهم ات نت ام ا کام اک تا وھتلوکن ارد
 * ےراصتح اک ار نے
 نیش س کم کت اسناد تان ظن غ ابو

 لے رب کک الم لیتا ترذقاو ےس
 19 اشم ںیم داش وز < الش تدر او تاضازتقا ساددا

 سہ ا ٩ اکی سر روا بیخ بس ور ارو: تر اس دا تر رحم

 فدا بو ےک روا نس یب تارو شرو ےس ےک اہک تار ایکن آ ام کل و
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 . لاس ور نام لر ہک ہم ییزامنا سا تاباوہ ےک ب س نا
 ااغ ےگ اوج ےک نج ک کپ ےیل ےس تہلرو| ےہ اف نام ی نک

 r DILI تار لش گشود ےگ رام

 روو اب سس نذر | 5 ےس نام یک در تلاع کد نین رد ۲

 بکر هک بوم عبد یر ےس روا ہم

 ۔ے سروش ہل
 7 ست ی ایا تب نبض زا راف ےک شا هاب کی راه ےس را

 د ھوم یو و یکم تل سی نا هر ترک
 1 اس ےب موروموگ روا ےک گرد اکے لاس ولے نوکر ر ؟ یب

 ۱ مسکو 6 لب

 سانت کے یر اہ ید مع رب سیم ں وانی کہ فو سر زنا« کب

 ہک ا کے کاک وف کی ھی ہل ہے لا

 لف“ “م ع اج. ل تایر کک کش ایر لب ۷ ینسلف ضم دور ردح

 کل ر ضنا ورکا اشاد تا

 هات ا یر تان شوو اک

 کره اب ےس کوہ ہو ایک فر وم فللت ناک *
 ےس و یک طا توقا ام سکانس تدارک نو ۱

 Sr ہہ باو الا ٩ ےس ایوان او تروص لر سیر ما
 هد بره بس ین سر ون ےس تز ابرار ہی کو ےب اھل ا

 اور رس ےس یا ےب ایز بسر ضرب ےل سا ےن امل اہ تیک

 ترم ی کیسا و و یانو اتا اوت ناپ ماس
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 انپاددا چی ابا قره اردک مهد تندیس ها ےہ
 رد صمد کرک نوب پا دوم ات
 کچ نوری تتلو کشی

 ےس لانے اب ےم فخ ۓ ل رای ئل سال مر روا ر وکو

 شود, امد عنرے رفت کم اقتدا ٹو رم ضان ید اسی نص
 ےک نج دانہ | تاب اد ےہ سرد. یھ سنوات اک یی

 رح بل رر ور ر وط قفس ےک س | نور تان ارپ ےب تسراضت

 کتری هبلر یر اہ لی لنز نر ےس بیل ی ک ات دانعتان کا

 کد هرکی زا ب کک اوت
 سل انس ت رو کیر ےس 7اس ترحور ا ےک شن تک ۱

 امت ترصو شال ا 4 ر ا و اد میر دارد رمان وب

 ؛ ے اپ
 ےک وال سخن کس ا ےس لماعا لین سے تشیع ید اض لب +

 هان ی کاسه را 2 ودر کٹ ایمر ام د ےس ڑادنا س لا سیم
 ںآ

 o ۔:ےب گلا دا

 ران کو زرا ےک ار ںیہن ڈی کفن رم ضعف *
 ےہ دیے روک ا وکرم دم ےک تاب اظ توا وب
 کیک یک ت پشت ام تہ ےک ل نت کیا کب رس

 دکرکشردا پات از ماترا رک ت این بہ نشان مر 7

 روا ےس یریز رب یر تان اک کس لب مم بج۔تاز رو تر

 اشا دد ےس اتو الی ںی فان سش یس سات کا سے کک یم م1ل سما



 "ھم

 یس عو مک اےک زار ۱ ہو گن دا کس وک

 هم ۔ے ہما پانے کر اشا ضا اکر گندا ےس

 شوز ات اتارا نکے تعالی ٰ

 شک ار ار تفت اتر وارادن ا 4 "۷ گد یکے نا ررر یوم ست

 سد ردا اتم تسردر وم لز رے ےک موکت تبق لا "۷ بسی ۱ ١

 .ے قیر رار تقی ترا اب یک رکود رام
 2 سنی نیک کنت 1 لع 1 اب و طا نمی ےس تال فعلا یرٹاودز یکل پٹ وما لع

 سکس اے ان لشد وک اں شرو ا رسمی سرو از نوا

 ۳ ارل ےس ادراک ےس وہ ہو یز ارنا سارا ےہ شاتر ل ات تصر 1

 . کود ۲ و دی یرار

 عو یم ا ںایز دوا نو لای "دا تس کت ان مک سام رک

 اخر اب وے طب ا ےک کار گن کیو
 یھی ےس امر رکا ڈک لو دالا اند بروس اد تشر ل آ7 کی تہب

 راشب هک ات نر کا کا ےکر کود اٹک ورک واعر واں و افرا کت
 ام یو لک ابو نط رم دب دا ےل مر ید
 ٠ ۔ےرہر لن نور اڑور خار کرب

 یاس کر 7/۴ تادف س یت موم لم سم گز پہ من

 لک مے تاک اسر کد وکی زارا کا ا سش تراز ناک

 ےے روو ےک اما ےل ل الر تسار *رامعم "سر کورو کت راغب ےس فک

 زد داماد لا غار اما ترا رف سا۔ بک ام
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 ےب تاب هریک شو ک نوح یم ٹی 6 عا اکا دنر قہ اغلاق زا لار

 ںیم لکت یکم للعلا تاغ ےک کر لع رم کل وع ٹاک ےے رار ر نما فک ہک

 ۱ ۱ 5 , لر روم

 - ملی ۳۹۹ ے “رز 1 یتا دیک 1 92 ہدالع گز 2 سا

 کر اشیا ےل شا کی ددا لاک راک ارا لقب
 ورکر انا ےس ےن رک ارور لع را ول ١س سرد امد تام تل

 ٹی ید رکن اشا تو تلک لیے یو ےس اظ الاردا ےس

 ین سان وب مبهم رب سبز 0 رگ تل امان

 ۱ ۰ ےس انس ت انو ال لری 856 6۸۷ر "یی"

 ابرو نان ےس قوت رکا تیر ہلا سان کب
 یاعور 1 لا زہ کے 1 ایر لر نانا ےس رد ےس لے ںیلاخ فط کا ضرر

 اج دیتا سا تان نام کس کاٹے ترورش کے راہسدداد مارکت
 ك اضااتک طس ےہ او لر لم ما ےس لک لا کا ن اشا ۔ ےک ارگ

 کات یر تبش کار ےرت کرد تیر من. نر

 بس لول تلاع لب ناش ناباش ےک ارس دوار طوب ےس تہ تب
 "فو تب ی دات یر لس رتی د درد اے یراقعا

 ریہ و یا ےس سا کنی ےہ کان طخ یب ےک ت کک ی 3 ےس قادم

 یک کل ےن کیچ ستم ت لاج سا لورم ےس توق کت کلم نقی
 ا هلال ریو ک

 ےن او کنز وی یاب عده رد ساکت ام سلب ادر عت وا کا ۱
 اپ ہٹ ے و

 . ۵ لورم رم وند جر یم
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 بر نسل سے اچ ارس شیب طاف سش پسند زن
 کارو اہ ںیم ارز ےک ںاود نا ہال یب ہم واے ام وفا

 سا یس اس. ےہ ماہلاو یو را یک بہ رول ےس انا غوش ساک.

 فرم تاذ یرسود بنا دا ےہ ارین ےک لاضا
 رتبه ترا ے ستا نمی یا ی ےک
 یانتاروا سنا | اس گر ان اماک ا کات نر ناگزا
 ا رک اوکو وسا ےک ید یت کیا مم بی مبلغ کن ابار اد اشهدابز

 لا لوا ںیم لن م ب تر ط یه کات عطا ےس نا
 ماس رد يسولف ےس دک | سه ںولود آنا نا یی ےس رد ےس

 بس یکے زم ایکن اقتدار ایات
 U کس 5 ںیم ۳ اول لوا لو امد 1 ےہ رس یا یکنا سم

 هل یہ ےک ٦ یش رس ارام
 ہک ےس ناسا لاک طب ےس ثحابم سا تشذگ | گز بہم ںؤود لایخداز آو ین
 زر ںیم نرل سا بین ںڑارو یاد اذکۂ قرطذ | ےس ےک انی زرہ درم لعام شک
 جشن یاو ےنلی سه قوه رم تابوت مد تابع ہدادذ ےک اک ےک
 قدم عام

 ورتا برا ستاد تادا یر ےس تای رہ خد کز اٹ کر ررود

 تاک لیکس روا پے اج ےک ت سرد کیا کول مانا ےک تراک
 نرخ وت یل ورد ماگ تر کچ الخ کاک سےٹٹردا سوا انگ ایف ل ام
 ٠ HOLBA CH الا ض بیک کل دس تزن از ےن ں ونک رو روو یھب

 ۔ ٣٣۳٢ ص لزلدطر صا را ا
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 پآد اتلغ با .تازل 1 ماتتا فط کا هر SPWo" 2۸ از وپ ادو

 E ل لعن فرم نی کہلا ےک تا س نط یسودروا شک 1 راست ا

 اب یک لوق سا باتو ین لاک لوا للص ںی ید ن ایک لک بر و
 اد را نت کى وک ا سم تروس ییہ ےہ اپ رقم اف ررر تاک تا
 ۔ے ان اب

 کد هر نیک تر ےس نی تالار تہی امر مار 4

 تاتو ے اک اہ ےن کک لار هر لیکر ای اک تقاد سد تک کت ضال. ےک
 ید ؛ ےپایکز ا کش

 ارت کر یقه ےک ےنرکردد دکھ طنز نب ےک گن رییس ا
 لا سزارن برش سا نافوطاک ت ابرو تابه سا ے راد ندودایز نم
 ور د لم رک ناوک سا ترکی نار درک یی ٹیک اد

 دوس ےم یا کل عم نا ےس حس بل ناتا قدرا هتک نزال تسرباف
 2: نا ےس تس هز ےگ لرلود بلز لعن قلعت لام یک یکن زیب ےب 7 0
 روا تاب ارد و لواد فلک مس رے رود ی ی بلغ مم
 گنی ات کتی ماتم مال کوک ما سیم ےن رکی اس دزد
 وکیل د الع لک دہ اش دت یا یون یکن ایم تالماعمد تالا ےک

 ۔ے ںی لکن اکی کن وہ “اط لا“

 ےہ ۱ ےن اے ۱ زینا یرم در وای نا مرد ایت 4 لعن کا سٹ

 رکا

 لپ عزا دام ولا “نامہ زنا او ارا یگ ات اب کرد
 ۱ ۱ ۱ : اھ اب



 ۷ 5 ہ ا اکر دج بیت
 آکا زالو وام ترم سا

 ناہید یل ےس ےیل گیے تبامم ړی بیتی و لام او

 -. : ےن ت مارا کک نوا لک
 ارد نر اب ای الضا کس نرخ وار کیک الصار یب ےک ساس

 1 نالنا ےہ 2 یک نومو مر ا کید ترد لر ید نت ریما مہیا راے

 ارام" مگ نوم ورتم عو ا ؟ے فاش ے ںیہ انس
 انار ی ماما

 تانا رولات ےک سض ہک یہ تنا س اتش مر گریز او یوق | شوت ای

 کبابی جالع لسا اکرم نکلے ن E و بیت دریو
 رل سام ی الع حجیت ذذ مارو ا ےب عدم کا ای سما حا اک م ید ےک یر

 عالما یم سسا ےہ امن رده نشا ےس ام داف یوم یم
 مولا نط کج الع اے ھر لۓ و د مارو شوا تدایق رویم 2۵۶

 نوک 1 شک 7 ےس £ ے لداذمروا ںوادد نا ٹر یھ 11 ہک دت
 ۱ دب رک

 7 ۔ںیہ یا یک ات اش کبیر ںیم
اوم ےس جہت سر ارررجو شوق ح الصار رو ےک لورا ال ۲

 ٰ لئی 

 0 ام رگ و ای لیونل سی لرب امدر ںایل یل القناد دادی غم نیب

 نا یل سا اھ مرہم نس رک ےک ناف کر شو ییا ہر ست

اوقو رب ںاد ی ترول و ااکس لم م ٢ ٣ند مد اب رے
 ےک تگ 5 ر ناشهدا نان 
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 ۱ ۱ ۔ایآر کوم اس
 د تاظن گن اکو گز وتی ار نیل صر و گيرد سا
 مد یاں روک شرکا دپ ناز شیک ز ےل تالاقم | قسم “ٹاک دسر
 تی لب ٤0ر 15 ROUSSERL ( * ء2 ازدا زا رو ورک نب 0

 0 ام ۸۷ ۳۰ شا لوس

 نھ ںیم یر ےک ما ےک تتلو دیک کردین ےل
 تموم رم دلارو روغ نا کنم ی هو ےہ کر و انامایاپاکت ایس
 ا ےل ےک کہ ر ایت را ناف تایی تار نا
 (۔ے اج انک لاطم “ماظن ین ااکل اد ذو ع دعب انت

 7 اباد با نکرد را اے تق ا ابلاغ تر اکی گدنز یاسا

 را ےس یہ یل ار بن ناتو اب ےک شر ہواور اسنیپ سنا
 0 تیک ںوا ردا ں فور تاپ کے 7 امی ۱93 نم رام لاس

 ےکر تم خ کر اریتسا ل او یر روا سرم توت داف ناببا سلا گلا

 ارہراکڈاو ت اف ن شرم تن رحم سم جد مارا یس اےک نیکی زا 8
 ر ید مسن انار ےہ کک یں و سود سلا ہدایژ ےس هراز ےک

 ںیہ ی اما دات ںی شے رر وک نت اقا زارفر بیک ۶ مم

 7 ہل لی ام
 رو ادم دن نر لا کرت یت ےل کت دق
 .a ۔ سر زور وغ ی هد کیر شنا
 کیل رد ارم سم ۳ رس ضد ی ور : تیم کیس

 را اکا اک ا اھت اکی اب اس ےک تح او وک ساک بت کلیک



۲ 

 نایب 31 ایک انب طاس کسر امد ےک یکدم ےس سا کسب

 ہک ود سا کد کت مشکوک ا ید روکے رت تالف ےک ےس راز

 ۔ےہ یردرم اس ام مر و رسم ۲

 ۔:یتی تلاع کن اظاو بم | ےک جیک ل

 تام انیمیشن ۰ | رس ام
 رو اوری ار و رس س اکا ا لوح اتم الکل

 کون شن کمر »لاگین ناشا

 کر کیت مارا ےس تر کب لا یک ۱

 بین اک ادا ھم مار جد لکه خم ےک اھم
 ےس و لس یر ام ےک یرار ل آنا تن رپ اظ ولد

 . وار لک ےئا سید ےل )گیرد تن شور ےک نی ےک

 تال اعرڑیلو ےک ی نالع تم ارت سک کر فالو

 سیر یا لا... یر
 شب نوشته ایڈ و کو ڈک یش لاروا" زور ی

 قوم سر سل نیش بی
 شک ۱ یاد او ےس یی یل ن و مولف رط ییودرو تست کا ۱

 آرم کتا ذو سٴئاسرداذیلد نون منکر اکورد اک
 یو برش کیا اک یش اب ٹر لم شا کیا روا یک رک کل وکولےن نود ای
 تس اکر رک یو او یلع یم اف یوکے ےب لوث اک تا

 - امکان سس اشور ےس

 ضر وم ازا« س پری الغا تل
 ا ےتوسجمحو×۔-۔۔۔.-
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 بسی یکی ور ات سس فیکس يا او اش

 یکم ول ںی دارس ہک اتو ار سار ار و 0e گال

 یت ان ضلت وز مک هی ویب تب تالا یمن رد سام هدر

 هل مقر تایشاعم گا دار

 نل اٹ یر میا تال اکے ت ار را کو

 م ام اہ ت م لوجان راقت ویک ت دانگ ہک رب فنگ صور ر عا

7 ۱ ۱ 

 تر یهو من پای دا شات خر وضو سگے“ ند زی ون کت دا

 ۱ ۔ اھ ےس ین 2 و تاشای دانا کر فو مولا 1 | کو تور وک

 پیری روال اون فیض تا ٠ دوسور *
 کل صاد تربش عا اسکار روا

 انا دنتو تیت تلف اض مر ایا اوى رو لا “ور

 نامند بنر تا امی ضا کا تط تلام کیون ےک سا ماد جن

 یکے سرک وکر اروا تی زم کن اض ںیہ تلاع يک بلا ن رفت اپ
 اشیرازآردا لالی كاوا راس ہددلم تب تطخ ۔ےات رب نزاول سم تاب

 . سیروزکل کن تف ناما اررایالغ الف سی ماوس ک نرد بزم گر را ےہ

 تنشئاو ےس ت ای رے یوتاب کات

 وب
 ۳ یاس ورم ارس ںہ ناکام تاب هر کر صدا جود | ار یر راقم

 e لب ولر کا ! تاجاملاموررداي+ راس
 سس

 ` لاگەر امف س



Af 

 الضام کارد شاز یک ق الفا نیم ات یون ب چتر
 اڈہ ےہ نان

 و تا ےرامج وا او يا ےس اوکر او ات ےراہ ےن عنصرا ےس ا

 الر هق چر دا اف اد پا کات
 مک انکا مارک رو با ۳ اد اک الف نام کن تو بم انس تم

 هم. تب نرو اد کر را زا
 را القار رگ م 1 ون را سٹی فو ہل ی

 اب اما چ یر اپ رد غم کب داد لم
 الم تاب رات ںیم ر زرا مر

 غبار سس تبغ طال کز هل خیار نوای
 اے ےس لات سا جار

 ترک يسدد ېر شا کت ادای نوط بر ن یکن ونمو مولخ

 اسم ےس ظلم دلیل و ےس یر کن کک یقالخا نا

 :ںہایکس یل 19 را اما یاج سرم ےس اج قاط بشر که الف لا
loyلوا )سس ہد مینو س از :درمرگمں یم تو ےس نلابذ یردام ای  

 ےک اکو 5ب لطم کیش عید ہد و لا ب0
 ےک تنا ان ایا کن نیل ےک ت یہ طا ققوخود رگ
 یتا سالف حوا ےک امانت یھب رس ود کش ےک رکن یزصتت ایما ے او

 ٠ گلم رکن
 هاو لوس سا هم اما |مورگب هتس اوہ ہم لاو تا نخ نانا

 .To سی ااا | اسود م



۵ 

 نمد اب ے ہیک شذ انار ںی tt راع را لی نونو ولت زنا

 .A بیل دمت نام ےرامروا ایر ب اخولق الغا

 5 . ساب ےن راہ ےک یر قوم کا

 تلعیس 7 جطرسردا ےب مان اک لاو نامور یھ سمےرام ےک یب

 ۱ دنسوکی سب تقو ےل نشو ے نا وس کر ا ارام ےنررر ےس تارت اے کالی

 تر کت ر اذن ها 1 اھ اترک
 گم هک تر اح ںی رکی اد دارا امد کے اند

 . ات دف انکی نک ا.

 ۱ هل کز و د ےک | ای هما سرت یا سا ۱۷ لگ ندا

 دن باقر لواهداس ےہ ایک۹ ے ترور کت شاو تایر یر

 سراب ثا | کے سر اکر واہ دا ےک سا ےس ارس ےئل ےک ےن ارم ناف رج تا

 تع انوار مے ےہ لس 7 رس شرک ےن راو رفع

 ۱ ۱ گلم تبار ی 1

 لالا ان ام بسم ام ایل نوع یھ ناروا کل 3 دا ناتا تارق سوم

 د بیڈ ےک ںی سا زاب اک تاد اسم مری ن ایمرد ےک | لا گیتا

 روا ی جراح ت)طف تلاع کے بایکت انی روا ےب کت ق تہب ک دت
 ماشو عی نی ےہ یہ باق تلاع ضا ےن انار رم

 ۔اھت اک سر کرن لیئاع
 مهراب 9 ر گاج تاک "وور سن کک سم سا

 ٰ بسر ر او۵ دایر اک یک کلپ یل

 ۲ ضر لاو حالم مے



4 

 تقی سو و ے کالم تا راککا ک سا ےن ں کول نج
 ارس ام گیفت باما نیت کک یی راد ےس
 سس زم تراوو تن Volt 77۸ 4 ملا و اب شو راک تا

SELESنو زنا کت ادا مدع  
 ۔امد باو

 سوت ار ل باک کی اتاط کن انا حج”

 زن سری سد شش کر سط تر وصی ماہ سک

 لب ےکں وتاب ںو راہ ر ہہ ےک ت رپ ب اکی کپ آہ ےل ن ما

 رگ تد 2 سرک کوم سر اما :II گے و وزر اک ےل ِ

 لڑی نک انا کس ا یے رہ 2 با ےس نعم الو اک

 اتو را ت لیس اس ہو _

 ےک کدہ یک سول تی کن کے لایا ا ےن ہنر ایر
 کے ا مول ور ہو اتر ےس

 ریزہ اے ناوت ای E طن ناسا

 لضم کس | سرییرذ مان یاد | رک کر نرد کس ا ےنرک

 لس. س ےک نت یک دیش روا

 ہکے ان کے ورش سا نیل ار دمہ تک * ور 7

 کک تنه و درهم او ابیدازآ اش"

 ےک لوکی ےس نم لام تر تر فو ال یک را يرام تارا لاو
 ۳۱۵ س زل نال ہل ید یال ناردڈ لوزا ونت ت ایک یوو ظنحالم هل

 قرار پام هک می س الابرار کت



۵8 

 . ےہ فرم کا قد وک اض کے رسید ںیڈز
 ے ہو ۔ےارجو ست ir رپ

 ها اند ےس وا کد کد رم یی |سو لغم
 رو یک وا ےگ ےک ح الا ایک بیو مود ویلے رد تام ہلا

 ی ساید کل و کا لاا شو ےس اس اکے اکو ےک کن سی رگ

 رود گن

 تک ناو" وت تھ سس وع وسور ۳ رانا گور

 و - بہم مر دهم ؛ ہ۱ میلاد | لالا یی
 ۔ےہ لز رو لی ای رپ ےک بیڈ دوا. سم ج ران ےس ٹچ

 ٰ ندا ےہ اب بینم شپ ما وکی حال یمن کا
 و شل, سان اب رب ےس لت توو تلین بش ےک ےک

 برکات طخ کا مو اخ۔ے اہک سزا اراد وڈ اشو و

 مہ اند کالی ایا ساید ۔ ےس ن مم ہم اک امی *

 تیس ھچک ایش ککے ہی

 4 تبار ناب

 ب ےک ےی رور ت و پی

 0801 سا لن ںیم لو ےک الي ےس جرا

 ایام بہ اپا ےردناتمتا کت ابا

 7 ےہ بخت لیت تاب 7 یکب ولف | گلاس
 o ۳ از بسا دو لدا

 ۔ ۵۸ < ص رزم * زط رام ۷ يه س لوادبع رم کفر اب هل



۹۸ 

 سر ےڑلاس تسار واہ ے امر متد ت از ہد ساسان راک یا
 کمر له کش. ےس نم ایا رای ن ت ازم کد بہہ رب انب
 7 ۔ ےس سط ےھ انب طلاخم یھ سا با طو وک

 یبا سیم ۔ ںیہ اتا وکی کل یا ےس لرروا لوپ نابن ںی نک بان
 ٠ لہ ںوہو رکا شاک یک ںویدداپ ںیہ تیا رع

OEاوہ باس هردو وکم ما ےگ تن بم زنا ردم ماہ  

 © رال م ہدوک عم ےک تما ردا ای رک ل موم اک تیام دوا

 وع امی بے تارو لاو ہو تارو نیر ےہ ق کرک ازبر کش تر

 و و یر روا یاس ےک ت مارو و
 شیر وف یر وردا یر نت اب رو ںی انا
 یا حس سیر سم انکے ما ےس ت | یی لتر تور د مات ےس لو 7

 کب بل گن ت قو او دما پا ےل ےک قم ک لق کنی بج تلاع
 کب لم ار ار ترقه د دروا سکور شب لیتر

 لا توکل ام او لاعا كار ےل رکا اد صر س 9 7 لع ےک س ۱

 تطذ فالح بردا ست ںی ارد مم روا سکے ےل اسا تم

 ْ ددرذ ےک کلید ۳ راگ ران نوک ات ناعورو الغا سرچ

 7 ۽ ۔اگے رام ایل واک اک “ل قی”
 1 لو ال امعاروا شل اموات خا سس تنور ورک یم بن ول 1 انک“ و ور

 س شرک تقف ےساب ایل ےک ت زود نان رک سم د تط کارط ترک
 دز ازم نھ ورکو نوکس تدارک ت یش دا ےس ہطسفم *

 ۱ ا آے ور ریل مرا هل



۹۹ 

 رج ےب تیفیکی را کی ےب ںیم اتم راکت نومو ناوم ددر لامس ےن رک
 هاست اول وَ تابوت

 اچ رد مت تلف اکا پا | فالو فاض کن
 یک یہ إو گہ دوا ناو شل شوش ام | تیزر یکں ویو نم ےس ےک
 ےل ےک تل جرو زار لیبل 1 ےہ دز تدلرر ر! ںتسا

 دایک« مرام یکن یمزرزر ےس یڈوہ ترور نوزچ ی تی دام 0

 یر اہے ی |, ناماسو ساک ےک ےس یر اعر دیدام تان یس ۳1 ۳ر روا

 .ای ای وف کند یوم ا ےک نین اب سب: اظ ہلرذ کف "اپ دا

lLکہے کاش اند ست افنو کرم کن یر ےل قاط ےک ہدع ات س  
 دک تاداعریب ےک جو اروا اج ی اوٹ اھگیکن لو نار ؛ )رم ےل ماکت اس

 صبا د ماواروا ۰ وو رو دم ہدالع ےک نا. ےس رز ناماسور سام یش ۳

 ` یکن تاقا اروا سم تر سوپ اا اہ مت تگ یگ قد تام

 ۲ ۔ ےک لزب ےن ا یڑ اگ
 ےک اد هکر یر سیا ماظشاک یاد گندا تلا کتا گچ
 ورش سما ںی ےک رک شیٹ تا کت ید انار تبادل لے
 ۔ یہ هاب ارس یوکے کتک
 ی اسا ےک نر کے ںی ل قع اخ میت سا | تستر وولس کت ان

 روت ترت 17 2 او لب نر یگ لا روم ا | ریت راہ رتن ےک لسی نشر

 تو ےہ کیک ںی راد و مس وپ ےک ت اروا ےہ سرد
 و گنر لا ےک کن استایبرعتم اکی کب ہرا زےنکل اح ی ےس
 هه اشک نص یف و قیا دان رکن یم



۰ 

 لو ما ےک گل تس ےک ل وشت السرو اہ ضو گنے رکن یو رو جے لکو رکن

 یک شرف نیا ےک کن یتا ںوتماکم اکر وا اما ںیمایٹد نانا اچ نا
 جج تے اوراد

 لکل زن 1 اضنارگ ہے شر لو ر اش رات کن رم ٰ

 ےس وکے ےک ےم ان نت تاپ وکل قت تر وو ےس یکش وکی کے للم

 تام اصالت ذل ان کل شو اں نک سالم ےک لو مد ہن کس رک و
 یر نیک تو ب ذج کنز ال کد در دن که درک هد ےک تاپ یھ
 ۔ےس اکر وے دار تاش سبی ر ےاناول ےکر ار رد |

 UMMANUE L KANT) SA tl تّ سود روا تیم کشم اب
 ے راکاوث اڑ ےک ںی ےہ 9م تافو علنی م اب رسم اک ت الام

 ۔ ےس کش شرا لسا ےن کوک سافروا کنز
 ںیم ہلا کر سما وک اظ ےک ریل وکی اش اکی ادد

 سٹور کل قت تو کیا اوراد وقت قد ساب اتر لف ےک اک کیر بو
 لگن دا یلص لوکل ادھار نوت اه قت تاں وی ا
 زدا و یل ا قلم نقی سودا ے یکم رش لان میکت رک رو لر 2 ےک

 کسبه ک دا
 نکے هک اب ےکں وا ناب اپ کیست ست ام لاک ات
 ۱ بسا ایر دام سر ارت تاراقتعا ےک بش - افتد راس

 او نک ےک تدطف بز صدا ات اسے نواب روا تای

0B 0دان نارد کل کول یہ نوک ی ارت ےک تع شک پہ رم صا ےہ ہد  

 ان ارام
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 کف ابال کس بلق و شفا لر وج واب کیلا ترو سا
 لراکیماد ایم مم ےئل ےک هرم از ےک 1 | رز عمو کب رم کرت وا یم

ان اروا اٹ ام هلال و ہک تر از ی ا ای رکی
 ےک یار

 یک پا اتم م نا رات ےب ہرا تل ےک ے رک صر یھب اے اس

 ےس عزت وا اس زر رود" تارو ب شنو تاپ کل قع بہن

 بہنے تم 3 یھب 3م شو بہ ا شہ ۓاسےک

 شی ت ا رے مو کا 5 ْك لان اول ابر اتکا دان سل رک

 حوا ےک یکم ورک لعن ےگ سم

 ے کد نھ یا ل کر اضخا اند تج کس ام ها اک نکی تن
 کمر تت اه کا سا ام ہ ےس ںیم ین قدم ےک یم
 وب ر اروا

 ملین 1 بے لپ ا عام سامان ہا یے کف

 ۱ شک تل ایر ےہ یک لد یم با ےس اکمل مرکبات لادع

 تب رک نا یز ورو ات یر روایت لمایم 7 ب 1 لق

 ےگ کج کما را رام کل تووہ رشت اک

 4 اھت کس کیل سا

 ۳3 ۱ للت 2 کا شکر مور کر اب گر رس شر بس ۱

 | قاراتا تلج ے هومور ×ز "ریت اےک و کر اوم تار کت بم کا کل

 گویا ارم گز ےک کنز کت درک ےک او تما ۱

 ۔ےس یت نس مراد قطع نرالا کا
 لقب زط ریت ریپ “ros سک لئي ما شا

 تب تے ےس ےہ ںی ےس رس



fF ۱ ۱ ۱۱  

 هر صاح لاکر یت نانا کے سوم بے قیر فت ںڑ ےک نیلی دحےک
 عترت اکدددعا اروااتکرپ اتا ور سی باور ےس شی 1 أ

 ہدشم ےل یے سان اہک کتو یز لف قاعدا تالغ پکس
 ہے ےبلابارلم اب۷ قافمکل ره

 سوا ےے اتو ناتا یش کمر سفیر حس
 نورو ارجل لب امت ےس اع نوکرکے ہا يک
 ۰ ہن ںیہ اب ےس ید ایکس اس
 . ےک یک رپ لق لاف ںیم نل یت ناک یس
 ےک سای ےہ اب طلافمے مان ےک باک ایده | ےس اا نھی ا
 ےک سا تے تہ انار ون ےس ممی ادا اترکن ای وکدودو

 س نیک لق صلی ی ہک ےس ےس تانک رز “ساو اطم ےک لای

 سس مک .تساند/ لس امر اب یک تخاسروا تند گ اد یکن نت ج ےک ملغ ٰ

 ےس ےس رتی بی رک ساک ترم د کید زن ےک
 ۱ ۱ - هد 7

 لهستان دا
 گردد امگا بیای
 انہ ید ےب پکی ر طی ال کاج هارو
 تقیہ ر ےس برک بانو ہد الع ےک ارداحاع

 ماس ناس تم ونو ل قور ادا نوا مما ۱.
 ` ےل وکر لکھے سا ےہ یک ید ےس لوک لوقا

 ` ھل س مود دید زہ خر" هل | س شل فوم كا



۳۳ 

 ےس داز سه ںوہ ےتکر یکی موز یخ اد حمام

 گپ سرد نج ایاز یل ا ایک ئاکد رام نا کام
 هرچه تبار ندا لار اا. ..... ار

 نفر بيت تاک ڈرو تالف کیم ادک
 ترا يق ےن ےئا عینک ےس بز عروہ لک
 لا رو |قلطم ی . اب کس یر ےکر اہ رک ل شورواود ہک

 قاط ر ےک ا زلف سیکس آیت قل تار دا
 ںیہ لس ید ےب ے ہل د ل ام ےس ںاہکت یبوعحتی یکم و لو
 ل ال اوس هک توت و روا وصل دیس پرت کل دا
 تخار کوب تست تیصوختتز ار وانا ان اھت ابو

 ` ےرام تاطم ےک سے قرط لا یا ما نشا یے رکل اھ ےس
 ناب روا لحفر و اک املا کیک ےس یز ال انکل مع ےئل ےک ںونہذ
 نقی در قلع ےن ا سوا ترک سے سم

 چے وم ار ےہ ان رخ اکے وت الل ےک ولا ذر
 وت ےہ وش اسلا کنار ےہاترکب مروا ًلاویڑوںل وروھروا نوت ۱

 دے ات لب یا ترک تمر بہ کرک تک ایر کمی
 ںیمےرراپ ےک کول نام یس ہہ ےک نا ٹاک توک | ی مودا کال

 68 ۳ ٰ بسا رن نا

 ۱ ںیم | ےک سا ےک آر تار وغ لان ےک لق یے یر و

 تارا ن اے تارو ھنن ان رہ لا ے ےہ کروا گز | سری
ٰ 

 5 ا ۱ - دل نرود لوزا ۳۳ س زہ تب اک هل
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 هل ۳ ایکس کل وا موم

 ےک یاب لکگل تار کال شا مر DAVID HUME موبر واز

 ےرک لام “ار اب ےس وار ےک ےہ ول ت تار ین ا ہکای 821 لت لود

 لٹر رک کیا سا گن یھب لم یکن ارکے ید ےل ےک
 تورو "ورمی مرز ےک لون ای کت ازت اکو 7

 لم حریم تراز ارد اتب شک سر اش رہ ئد کا مر ےک ںی

 ریا یب لقد ورا اتو سم کر ےسادوا ےک طول می بد ںیم
 هاب پ مح اورم سے ناکہ ےس ما ےس لرڈ ےک
 ہت از اے کتا ا اھ سا اروم سا

 ٹیم
 ںولور موسا کلپ سر ےک سر ار ما سا کرس تارو لک و "

 نوو ہوم سا هات ےس تقیقع کت ابولعا ھما ےن
 ووٹ تاغقا رم اکر یت تای اما
 هک ۔ںہ ےک رر یک صا

 تا طور اکا ےک شرب عروفو نیل د ددا تر وصف شک لل ی رعد ںامم
 ۲ نالسار بم ۳9 | ےس ترس کیت س لز . روتر

 هاب 0 لاا

 | وے ین کالم اک ٹحاب الا ک را رددت تل

 ۔ےا امام باب تو افت تالاش ےک ر و درب ادا م ےہ ور نا

 رم یبا ےس جب م شات مه یا ہل
 - ۱۵۰۰ ص الات هل
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 رکاب نالفا عن ا تقو سا تبلت ظن لیمو مد لع
 زا اک ا رٹ اتطساد الب کردا سرب دوس سکس امر
 تافل عد ہطسادال تام طرز یخ رود سای ےس
 هایش اب بازو ے

 2 تبن مبدا توسو 0 Ed ار لولو اید امن 2

 لب توس وام گره لو وه نیرو
 نانا هو ۔ے اما ا سونی ناسا وب نیت یی ات کی

 ۲ ےس المو لسا ید اڑے ۳ رک یک ا انی سا س | لرد د ےس ود

 سالک اے ےک الفاس اظ شش سس قام ار ےک ا

 تاریقنق الغا ۲ اھت ظر ںی ود یار اب ہی ا امی وت امد تئایرر

 مکس ابر و ییا توپ لس ام سلسله
 ابا ادا مانی د از آں یم یا کن ذاق اع کی ق الفا"
 ر ےس لب میلعمتقنف اول کام ےک تزف ادا اشا رکن م
 ۔ےہ ازم شریف ایکس ما تس تس ارو اہ مرا ے لو ای ترس

 تار اغخاذردا ےہ یب تالا ی راف تر ام ااک داود ترسو قالتا
 هم. م اکا ےکرا قا پا اد رد

 ن وپ ادب تروس شرخ ت ات الفا ےک الا کت ات ل ود ےسر یت
 یورو روا ےہ کر قالتا ےک تری نفاق کن ذات الفا د نیس

  .هبلزک ات لوا ےک الغا کر کل یت شی
 A شرب رع ملن ر اب هل تا لک رو لب رم هوس یر انت هل
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 .ںہ ےئل تن ارد ارد ےس لیت کر وم ل الف ےک م سر وکٹ ناک ارو لاا

 ۔تقناوم یک سا ےس تطذ یتا نانا ٣ز روا تو تشم | یکن یل اھ ار

 ۔ےہاتکرپ نر کاپ
 ےک سا تی ق الف کل ئ ککے تاب ناشي الفا لو
 ۱ 1 لب ےس ام د ترار کاک ےس لوپ سرر تام ایر ۳
 یکے او ےن رک لشاب ےس سا اف ارس سارا گیت
 شو سي کیک مما ورم ےیل سا ید تین
 ۱ ےس لم وور
 ی رداےس هر ایت جد یا تلنطوا تیزاب نیا قالغا نزلات کیو زن ےک
 رہ تاہم رد | قوت م ا تب اید ایالات ۶
 کردا ےہ رک ل خا ورک نقزلعار سقف تو ںی نر 4 اروتواب ےک

 ساناز یک کمار آرد1 لام لک ئا بن درزم ےس تی قالفا لر
 یرایتشا دف تایفالغا کس اکے سوپ ب صد اک ت ایتالف ما ا۷ت ایقالف ام
 اتم کت تا کر کلا تزف کن اش ےس لسو

 ےرازآہر کہ تایشو روات ن تایبطلاوبا: تایعبط حرط لا. ےہ سب 5
 رر کس اراک لرد کب یخ ےس قالغا سیدی دان آسکر اظخ

 یقاخا نکا اما اک تاب ساس دم تم اک یھ ی نیر ازت دوا اپ

 ۱ دینک بہ
 ٹرفڈوو کس ت ایک ر انس بسر ل ےک ٹاک ۱ یک رات بش لاک نا ۱

 ۔ےڑنشت کھ ناف اینک دل افا قرات | هشت سال لای
 ے۹ ص حال را هم



 ید نکس ابلاغ موز انارو ےل تر را او ےک وطن یہ رتو رول رب
 -ل دز دمت اے سا

 "لاسیعترم 1 ے سنت 7 و لو ۸ بسز ام کس الا رو

 تاراتاتا فتا تیک شی هد هند بی اک
 ٹکر یف لوک ا کے ام هایی ۱ ۷ ےس

 ےک و
 ۱ سرب برد ت تالاش رار بہم راک بم

 رود رنک اردا هرم یکل قت الاد برش ۲ ہرا ٹا

 ی الات ےنیاپچ یوم نا کب من ال یا ےہ اھ انک
 3۳37 هر لی ۶ انس ائ اح ند دزوتا ےس فرب

 7 تبار ےہ ارز نام وا کاددا سد گاز لورزل

 رییس ہد کم یک سور ےک ی للت انے ای
 ےہ توا ے قرن تے کتک دال
 ےس ترو رف دلار سرد ڈا

 عت ےہ ام ول مان

 سقط کین لا ان کب رن کردز نک ا فا کو دایب بس ی ۷ک

 ٰ سنو ےن سا یا لو یا 9 یک الٹا سادہ راح لالش ارا
 ےن کن و طب زعم ےس تنگ تراک تشدد اطر رکو ردا باتل

 تک را تادا یک ید زن کی ے اجرت نادر
 ۔اںہ تھک تقر رن ےس جد کیپ ےس 2ظ ںی

 . ۳2۰ س زٹئننجال هل



 ظر
 : رنگا داد یک ےررل کد نیا نات الخا مال ار لع ع

 یاد انس ید نا ینا ےک ںوھکا ےل ےک ی س روا ےى ال نیشن شاید

 یکا را ایک مک لطمه کج نار ےئال زن برے کن شزوکت م وک

 ہک کای کن یو ما رم وع یورو ےب ےک تمل

 ریما 0. ےک س سرو رو لور ا٥د ےس اب و د ےس بہ

 راہ سکیزظ کباب ٰ
 دوا نا رم ار کا ۶ اکے ری ما اک ب مشا درز 3 ےس 1۳۹

 ام ساب کی سر دو اسد یش پہ رار یتا ایا لا
 ابا ابد

 مات داں ےیل نبض لق کا . 2۳ | شپ خار کٹ ناک

 رش 2,7 ہو نرم نی بان تک ےہ افلاک

 کے اسود هل ےس

 رخ کلی سک ہو هر اسو ی رام الو الطاف

 لس سرو مک ال ا

 تاالق الفا ایرونی دادا فن نانا کے بنا سا | سرا ےک بہن
 یک نار ید وخروا کلید لاک اتا کک بہن ےس | ین ین گن
 ےس تہ اردا نیت بش ن اشا ےس تاوتاو گر انز وارا ضعف ید ارم

 هل سوم دانم
 ام ۲6رن اتت ےہ ص ئزکنیکزرتم هک ٣۵۹ سلاتیض هل
 ا ر مدد دعب ارا -
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 زیر ات یی لو لر ئاود سو گهر زن اد اک ب ہمت
 ںی نل اہ و ےہ نص وک سا ما اقان کلر اےک ںی راہ ادد
 ]میدن اکر شان نیمار ےہ ن اب ضا طف کرام
 ےس یئارز روم اب سہ یہا کیا. کر ایت ا ترن ضا ساروا
 بے نیش کل اکے تان ل انا ین اشاروا
 مچ ناار ایسار تو و ےساقب راب و چد زم ٹاک تح اب یداض کد
 سز کی اک یم منکر تری داش لی تحارم ۱ سل شر سم لن ےک

 ٹفیرئادت کس ا کالم قو اک کہی کی دقات انب ایما. ی اهدای
 روا دال ا رت کس ترور اضعاو رب اتم سل من اش اداس ںیم

  وم سو داب هریک

 ےکی رک کن ام او بہ شے تاک کابو ہک کک ں اہ وت ےس جرو
 ریزان ےک م اک ںیہ سای ےئل اک کیک
 یے نرم س 7 ازلااک ےنارک ترامعہ دم تک بس سش امن

 ے جد کت تی بن کنی لادرکں کش ںی سا | گر اک ایات
 نیلے ا تاک یی ےک ا سود رپ ےک کد ن | که
 ود ے بز موم از لے ںویدا عو کز سلف | ین لعن ستا بج
 رک عج ا اک مم اڑ لاک بہم کت سا سد برک لص ام ین
 تر ےک بس ہے ےسرورط تاب ےس یک ٹک یکے لوکاں لایت
 1 تایقالخا اے اپ ود ب لس بکار نک ار تالا سس و

 عف تورز یب بک تایی کیر ت دائیں ایام
 " مہ ص لل تام هل. ۱ م مدرع سلف رات هل



/|۰ 

 رو ۱ما دروا ے اتیرارقد اش بہ رنوکس لالا فرط کا لس و

 ھا کتب امر بر ہرا تار کم اتر یو رروا تا اجو اش ےل ما

 رب تباف کن ٢نا الخ خب رب اع ی نانا کے یھ الت پلا ا

 ۲ اک ےن اب دق کت اد الا فط یس د دروا باکس و رر اوم ۱

 ہے لپ نوا عن ہا ہرا اک انارو گنا ےس جات ددصاتم

 لبیک عمق ال ادت یز الر تاتع یک
 ریو
 »بم تیبا کلم اشو تدابع یم حرط ا و تابع من کسا

 ین رک ںورات «نا دن لمس یک د تما کوہ اش

 کشک ےک اسد بآل ےک اد ارش ناروا سرا اما

 روا تار ے اوتر ڈک ت ۳ !lz کردا ےس لہ لاسر یی ضا قع ۳۲

 لک نا ےل سر اا ےک نو لاما الا ےس وو f تا اےک ں رایو

 ۔ ےس ںیہکم رام شب ےک دارتغارپ تتت لما
 ذاا پک لال تاب ای اراق یف مولع کا | دای اتس یش
 ےک سا ےہ اتوب ارپ ےس تروزع ں ہن ایالش , ےس -زیمآ | اھرتانت ام لات

 روا ن اانا ےہ تلت ت روڈ ےس روم وت کمر اھت ترم کرد

 نین جات لاذ روایت اہ ن زات قالغان انس نوے ے یف
 یوزر مردان ال اشا بس ترور ایکس لاب
 پاک ںوہ اب ں وہ لات ےن الات قالغا ناکہ ہاوف م ےترکس کیا

 ۔ےہ بیا مچ تروم کہ فن ےک
 ۔ |۵ س مود بم سلف تہران هلس
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 متو ا ںی از ہی لپ تات لفرز بے نامی کول وج تر یا
 5 تے
 تر کم یال تاویل بدر کتا | نر بی ےک سما
 ےس العردا واشر و ی لون سوز لایت یکی | اد روتردازکر و
 سرب هدر ےس نس اتو ےک نی یار ت رض رکے ن ید م
 ےک ترو یک ارور ؟ لو دوم ئل ےک بس سلو صوت شما
 یر سمیکے ےس نانی رر باتا یف تا ب ےس اج ام ولایت اک اتا لام
 . نوت سنین بھن کا مو ےک رک نکن العمل

 نت اََکترر و امام a و اک بسر ےک لین اک ےس ے لس ارو تاب

 تاروصاے اروا ناتو سس تک یکسال وزی
 ۱ ۔ اھ تور ا کاری رک
 ور شم لیکن الا ٹن اسم“ | شوقا یی تا الا کا
 ےک ارت ون کرج | تن ض ی تیل
 سنابل ناس ستول دی دد کا قالعا ےک مارتا پٹ

 روا ےس دوا نج کت ایذا 1ا |نالاتاک 5 لان ناکا کت اش 1
 ے ادر تقد سا قف ام لہ ز یک یی ےہ وف نل ےک کب نانا نفاق
 تاماوقشروا ےب ام ات فل طر می راک ل وصح سس رو منا لصام سا زوج
 5 تل سا یکے رانا

 ںازن کیک کیا اے تای دا تایباد تایل -
 اے رر وک ا سا سا نیلا دہ جدا ماس لشکر میم لک تل یک
 رم ےک بس امد ما ہر ما ياري لکھ ضا



۱ ۱۳ 

  )۳٣لے /سص وت وا الغا سم تطبین اشا لاک تبا ١ضاتن

 ۷ض صا )ٹکررو اےس يرشا تم 2 امور الا میخ  Ifی تلے

 ماما ے سود بج نل انکا عبد لز ادا ت ین اض وتو

 بیو کردن وکلا | و سا ون ترا ثم

 نفاذ تيم ماهه نو دای رنو ےک ترامب ےس ا ںیہن
 -نب2لت رب ےک سیر ےک اے ناو

 نام اض یا لالرتسابروا توت کار رل ی | لات اتش

 کے ای ایکو ر زر سا کم اعوکن الات الفا شا | ےس قاب ور ا

 هتل ےس انا سا کےہ مچ یو قلم نسب رت
 نی تاج گنرنپرایدکاقر کت یضخ ن اشارا ساوه تر

 هاب سا ےب ےسر طبقات کن اض و
 رک کس )ےس تر ارم الفت ںیمےننکر یو اںوا قلل ے ہر اسا قالغا

 -. ۔ےس سم ناس

 کیلا ےک وداما یاد ےک ت قاط ااو الاقل امدا ہرے الم

 قالفا نانی ر او لصصا رو و کما 7 طر اب کے CL الب

 نه کیفری یک الغ دو ےہ ایپ ےس ےنرکزادنارینوکت ای یک
 تاب جے تی اننا زنا ب اتکا سرخ یک
 ےل ےک ال ی ترار کد لرد تم و ارم ے

 .تبسرپزگز هاب
 تک کک نوک ثا فر کے ایکن ساک | کت اما اض ق اغا

 وز ق لاس اص ا سا نشو زر ےس شرف سس | امد بل



 ت
 ا

ی رب ںیم ےس
 ا نانا ٹ

NDEنال تال واک فا هس ار  

 ھ9 ببر یخ
Iو دی دز  
 نایت

 ال یا تا لا 1 بر

 ا او چپ ا وو
ELE:تک تی کن  

 |0 ا ا تی الا

 ےہ رس تز دی ۰ را اکا نو

 7 ا ا تراک را تی کپ رر اط zf قاد نا اسس بم

 دوش ۳ مالک کم متر ید ترش لات لاش
 اد تی یب ود مج زا

 ۱ ۳ ور نو BK اشاد دل 2 کنی مآ

 اما ۱ گن کس ا ي
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 کف تای لخت * تان لس لورم یکسان
 رے مرر یونان نانا ےس نک ےک رکو د اشا فرط یگ عا سادو سم

 ۱ ۱ ۱ ےل و7

 سیما برا سري تيم شا اا ییا کے سی
 کی موم شرب کے اہ ید ر کز از ان سیکت قشر نک ار ات اک

 شد اب تب لو نکے نکی من ترا کک رس کتب رکا دا
 ا - نزاع را سم نم کس تیر کا شر و

 نادر ےس اعات وہ د طلاق ےس تاوجخممہروکذ | تحاضو یت ایقتور وکرم

 اکا کی کے قو سش ےس ید ںیم انا ترش الا یکے تالا

 ا درک شب کو یرذ ےک تالان سا سیم سول یت ےک از ےن کے
 ھے تک اب ےک ی ےل ےکے رک لوک ال الا گول ےس رددرددرو ا

 مد اتش کر ودی بم اف ین زردا نازک یاسر( کس رویا

 زمان ےک ساروا ےس رکی یتا کل موت ری مش فالخ ےس قت تز
 - تب اہ اپ ین اقر

 روا یک توز کک 7ل یی از اھل ےک تالا ہک ے ہہ تام کا

 امان نور ساف روا اکس وب یک 1 سرو لر تہ کسر 1 مک انس مس کی

 ۱ لاما
 لاس اوو لری رد رات سنگر ران نوف ید بیع

 نايا یی نار کٹا ارتب ولوردا لوتد در | کت



۵ 

 زی آزار ستم فناوری رز ےک شعر وا کر توت کیا
 »كن ںیم فرد

 نا یس لو شو لک اسد بوک 3 وقلورورم تک تالاع مکا

 ور زنون یم ارت ی کو شود ہک یگ یلدا ذا تار وال رک سم

 شو شد لذود ی ارباب ہ بیس ید لایضداآوا
 تین ایوب لیکر وا ےک طط ااف ےس جد کت اش طب ایس ںیہ نہر لع

 رم دم

 کی برد اے از توش یر ص ای 2 ام رقلرود ے | نام یدایبرود یا

 کاج کد یر نان کیان ےک ایگ تب تس اس لا هرچ»
 ۲ هاب کت وپ جم یک کھ زی ھرود سا

 ارل ایا وت یکم الا لاروناشا , رد

 گل فسفات لت اے نک ت اطل لک نانا اف ؛م)

 _۔اییکل تکاب کت ضیا ےک مد ت ١
 ۔ایک اب اہے توات کت ی رشات ایان امد ےک ن اشا ر

 قررذ ایل ںی بید این جب ے لیفت کت لنت
 هاتبرد انا قن یز ا ہت هجرت

 بیت ترکی اکی رظم ےن سما ےب اپ نی راد کارکنان دوا
 تزن تم کی رو تروصازرو ۔ں کس ۳ سن رار ات ںؤلود ےک



 e لند شم , ی پر ۹

 یم ےک وضو ا
 مر
 اس مایا ا E U لا
 بت سا و او هردو رو نواب نفت ارو رن و سز و

 و ڈرو تر تیر کس و یا رام یشود ی ظن یک
 ۶ جم of darl روا ایکو نا تر ایکس ارا س صٹ

 ۴ لااا سکا ای

eےن کل وا نک پات یوکے دا اد  

 زا( تاون اود یر اف تند 9 دا
 تو رب و ۱

1 

 1 ات

1 ۱ ۱ 

 ۳ i ت ڪڪ رت : ۱ .: یل - هے 3 = 1 ۹ 1 5 0 ٠
 7 ےل اا ۳۹ تم ۱۵ ید ۷" تب ٩ ت تست



 1 شو یک ۱
 گی ایل نی گا اب اد

 ن ۴ ےہ ر٤

2 2 ی سر اد
 ۱ باروری 

 امان ام کان سا ےہ کس امن ںی شیر اترا

 لپ تایمز اتار ود ینا روا

 توفت تین سبوس ےئل ےک نھی ۱ فر

 اس شب ک82 شبنم از |

 .iat Eat هو یار
 2ک

 < نال E EN ار

 3 00 رر 4 22 2 1 وہ اک 2 دی
 ١ الر ا ہن بس کپ ناادا تان تان انا تطبا ۱

 ازم یاب باردار ےت آم و مکا ےس هلی ا قا
 پر لا نایب ا

 یم اٹ



JIA 

 ابا یار مد اوا کوسن ےن ںی ازذا کس ییا طی شک

 قا ل وتاب سی نی ن لس اہ راو اوا سا ترور گم ندا نسب ےس

 ۔ای؛ دوو وتو تر ارصوصت

 بلا شوم اد تم زوال[ تافویرز ےک لاش یی
 روار وزر کیان اپ ےک غنی ےڑب اھل ےک تعفارب توت ں اھت
 مم ار کتیا اندا و بی واط مو ا زس سب

 ۱ ۔ ےگ وہ و 2 ول شن ےک

 اکے ا یوم رو ےک ےک یکم 3 اروم و سود واتس ا

 ص سج ےک 4 هک ی و ےس ہل )کے رہ اف ے ےک رک رس دق

 . ےک س اہوپ ی رم اروا یگ و تحفا تدثودابز ےس ب

 ے سیم تیعوضا تنام تومور دا هی لک ں وشر رب ےب نار

 گے کرک وا و لش لوا ضرب کس کت نافع یکن ام پا نا

 ۱ تالاب ںی 2 مے ےل دب تع ارم توف ےس هو ر تعشادم تراس

 ھو رول تیمش از کیا یا ادا ایا مکر
 ۳ رول ان ات الاو ری ر ایل ملم اک با پد یاد مات

 . ےک تسرع سلم تال

 ساز اتو تما ےس از درز ےک لاش سا

 و قشم درب یورو روش ےک ےک تس اد
E PHT 

 سم اروا یاس ایر کی وک ہر کاب او دن یشن ی ید سک سب

 تست افتر ر واال تاناضن ےک کیس



۹ 

 آل قدی نم سنا تل سد لر دا» مڑ تو ےک طا

 ` مکار یواز تر تنا ںو تمحازم ںیم

 بات ل تعال یس | روانا و راو لم اکت یحالصب تردا تو کوب

 ےک لوا مے لوگ تدار تو نر تری ام تال ا انی ایت سینا

 لیتر ےک تاییصوص لس فروا ےک رام

 کک رد ترطفر دام ت صعود ےس روت رب لم دارو

 ا ےک کیس ا

 را اب یک فن ایا کا باقی اش ر کک | یھت تجر سر اتر

 ناطے ظن قدراڈ نان بت رام کت الس یو | لاضم کبک

 اد دن مراد جت الشباب رارق بیس اب تار ما ا عن یں تن یہ

 اک یم رسد ںیم انار ور یو رب ام رب ی مو یک 0 ان روت ۱

 سد دزد دن دن بالا کرک شذ بات اخ بسیں اورو

 عمو 3 فنر یر ورک سای مک ات ام اس ےک یت وو ا زار

 لقشر لر ای 2ر |ناصقلب کری ار مدن ز روا و رش
 ے عاضقنرالراروا 72

 ہک کناں اب اکے سر کر اح الم لی اب اونا. کے ر لو بلوری

 لہ یک اج نم 2۷ ڈک ےک دن سارے د کرو

 یر دتر لم کت انا یش زا ںی ترو گا | تالارسےس تیر ار ےن رنز

 باب ایا امیر رایت | جی لس تا ےک

اسر یم ۳ مافنرا لے سم کروا وس ےک را
 ۱ تن روص لیتری ے اڑ 

 بی و ےس ںیم تقرقتتےس کا با ۔ےہانس اتا

 ٰ ریونا عم ۳۹۳ص تخ راج هل



 بارت ےک اں فسا و ظر سیا

 بالغ کن ساون تلاش Et ا
 فول ان علما نوف کرہ لیلی درز دار ناک
 لس ام تتلو اقش الخ کا فدک دا 1
 + کبد یکم | بیم کتان گدنز نانا 4

 یی وا ےک یر تو دس ذی ۹ طظ

 از ۳ ۳ 2 و و ٤ 5ر کک رک رس ا

 ۹ ےل لک جا و سیف
 1 مار هنر شپ راد” تلا

atتیم  RES ور 

 7 دن امسال ۶3ان
 ات یک اتا یک



 حج

 نسخ الام کن اشک اول
 وا 0 وی تاب يک تب

 و کک 7
 ےںانا تماشا

 ےن لا

 aa ںیہ وا

 وس روپ تک ایک لورا تاپ | ےب تار یم رد کر

 ا ۳ ۔ےہں لا
 / ۰ اب EAS اج اک اقرا ردت ۱
 ۳ ا ےن تا یر ےس تام

 ۱ .بزب
N êt ٦ E.س َّ 7  

 یورا 00 ےل را اکے ان لا تارا طا
 اچ او الی تادا تک اچ زا ۱ کک ح لار ےک

 اس ی 2 لا کتی تا ات ا GREE اانا 1
 لصاب کف لا گم 12 17 تو یراوض قم لو ار لام یک یو
 تا تاج 4 لا ا لا ےب کر

 a ی و

E 

 ا ٹن لات ت02. 2

 ٰ ۶ئ2
 تہ ااو | حج



۳۲ 

 :Ny اتا کس اےیوطی زرا

 ےتاڈا نازو یا کباب کک بارانا

 ۔ےب اک ہر ظ خص ۱

 At زر تام ا اض ارم اونم
 û“ نوت ک ںورات را ےس گرنزروا کی زورم ےک ما نیز ربط

 ۔ےلنرکن امام ورا ھر راذ رم

 رادان تبدو دل وقعم اکے نان ر ن تاب ری ل تفس اتر شکیل رک

 تیم باد ادد لر کش ریزان جت
 بک تا اسکی شی

 لم دوران سم یش اراک ایسا ںیم ےن وک ورا نکن

 نو کده تو دم یک روم "کر نر رام ےک زار" ئل ےک ےن رب + 0پ

 ۔ںژہابےںیتد کل

 1 اجر ان لاو رژ قاض ی یک ی
 ے هاب لار کیس ۱ انرزواےلتں ںیہ ب اساس مز ام ۸

 ےل وہی
 ارور ےکاب افت ےک هلن مزے عزا ناس گ بسه سرود ولت

 ر ولے لسان ےب تروا ےل “اراک درب | ےہ ازاں وب یم ےک 3

 بہط ہہ ےس مو گو ی سک اضا حور ود
 کس موبر ےک و زتو لو ازاپ روا یل نر ےک اسے

 - )شش کے انت ام
 ےن | درک مزل نر ټ اشفم ان قل ےک کف لق لام ت روم



۳۳ 

 اک ا ےسص اس 2 تک ےک بہر نکس ات رض وک“ ںیہ چے پا

 زمور واھ انن تقال کب اوئاو بن کس اے ان مراد کلم
 ۔ےاتسر اب یس نشنزو دانم نم ےک کرک یم ایا ایام فم ک ۱

 ست راضی انار | تارا لان کمتر
 نواب اےس ار ار لو الفار او

 ام ایکن اہے تابع قلت مر یو سا ےب نا جفا قت یک اش
 هیات یک ات غار تا نوچ

 تس ارو ۳ تاطخ ار ےس ایگ کہ کرم اک تارثوم نارا ندا ۳

 .a ۱ مرا ء۲
 "کش "و ایر توقد رگ مت تاک ب ار کا
 ترش تام یر MA "رد PERSENA CL لو
 7 شے ام ئے سوز ۶ اقا ظن یب یک کالا یک ر ےک ام ےن ام کٹا

 ۲ ۔ ترطن نر 7اک ادا یر تن

 هرز سلم لا تاک اپ مان اکا دتا توتال ناز ۱
 ا .هبنابلاطع

 سرت بکر ںیہ تفل ک ا ہد ۷

 فرم کلا اود ےل ںی ی ۷ نویس لرد دیس
 ۱ هے ام امانب ےس اظاو امر

 ت ڈر تلا ےس دد کک توا ےل اسد کین نانا یم ےک تر

 ۔ ٣ ی ماقتل اک درر عدم ل ۳۷ یم ماتا اونیو ہل



 مہ ام دوش EEE کو

 خار دال" 97 u ۸ یہ 9 ان

 نده وطن رایت و
 E | ایات تب ۳ fad ا

 ۶ UN لات اتا یاس
 وب ور بم

 وا ئ9
 ی ۳ ی ۱

 ۷ ا پا وس 2



۲۷۵ 

 ۱ 1 ا 1 1

 1۳ و 3
 و

 ۱ ڈک 1

 9 ۱ 0 لاگ ید ۱ ۱

 ری ال نایت ناشی ا ا ناب ندا ایام اندا ۹ ما 1 ای ےک ۱ 2 ۴ ۱ او ے اپ "تو رے ایت
1 3 0 

 ا ا :٦ ۱ ہے تا

 ریون هوس یا ی ےہ مچ

eیه بدل ارت با ور  

 o طر ناک تب تر زیرا 0 7 0

 ۱: بک



۱۳ 

 ۲ شاو ۱ ۳) | ےن تارو

 و شیر يتيلمرا یتیمان ی تس ایا
 ۱ .ےا رت اتےرابہاد رابآے ہو لی تاب یو تاساص: ےس ترس روا

 کی تیارو ہرا هر شات مک تار یبا مک تی م اتترا ےل

 نریم یت نوا نإ اطر که دع اےک انا تشاور یکن الا ےہ تیام
 لکی یک اپ“ ینا وقت ]ساره وتو أس مشرک سا روا تم

 .. لاک قرار ار ان ےک سا ںیم ےن ی ےک ل اقترن لا کمر

 شاپ رگ ساپورت و ےس بلمےک وع ا یدابہلاوع صبا اور
 قم لی نبا ا
 یدان لات دا یر ا صال انا کو س یز سا | یرا سانوں انار سپ

 وہ لو کد صر یمن ما ےب اتاہاھیکد ےس مارک ۰[ ےس امام ادکد ےس ا وان ناوت
 ربت ےل کن اشاگ دے مکر تانا وشو و لود واں واتت ار

 - بگه ات ات ہر کد لوز دسر دا لو ی بت رسما

 زو وش لصد کا یکن اشا رویا واکس کو لتر 7

 بزن توک سال ےک ت اتن تایر یک
 نلت مه ر کل تب هک ااو نیب“ لا بارون ےل
 ۔ ےک ت ارت

 سہ یم “ےس اس اکر کند رد یو کا ود نال ن اضا شارت ارگ

 تلتف کد م یڑ نياز تاتیتخز تارت نا وب لے

 ي



۱۳ 

 ےک ہد وس ناتو ست افن اس رو تک کرو نب بج

 ماپ یا ےہ الصار کند ند کت انا لی زض لام کات یی
 تل ےک ںی ن انا ےک یا ید کے جد یب ےس راما تک کد ت لوت ار بصل

  .هیلیکت مردار حالصا یک کد نبزہلھب ےس بس
 ۱ ۱ ۱ لوا ممر نانا لوا

 اپ ماتم ےس اند کو رول یورو ایرو كانا یروت د یہ 7

 تذہاشْتاقناو کاب ےہ اکر یت قاط یک ب د اق کس ا کن ج یش دوا ےس

 ۱ . شاش
 ام روش ے بسا ےک لوا هو ین اشانا اےک اقترا مک تب

 رض لازم ےک لو ام یم ین لصاووکس نا تاش کہ اتر او ءا کل ے

 ٰ ) رم لی ںیہن اتہ ب اسا ےک تدذ لم روا

 افراد افن ییا ناسا دواھب رار ہر اکو تمل صا یب لوا ظذ سم
 ۔ ےہ ضر ویو سنی کرے ا نل ےک
 لانا د" تینامد رمز عسل تا یدایدارم ےس لات ار غا اقتراب لوا

 یک اروا طف پانچ تم کی اے ےک ر نزد ما را ےب بلل
 , کد اچ نامید تاوامم تزاعدرد جم یکم ت ایس زف ردا تقاط ید اھت
 لما ی تقاط ما سام ےل ماہ ہت مم تاس واورد تلای د تنش

 یت ا راز بام اص المسد ایہ ادا راست فاش تابخ
 ےس. سر )م ان اب راکت کو هد اھا تر

 تلف ن مز ںیہ حالطصا سان کت باصات لت یغاضابب
 ا د فا



 ادب سا نماز وو کور ھا یت

 .ع-ا) حب تل

 را ایت و رک رک و
 و ومن رپ کلیات تن انا

 بدن تگ وه ست فی
 ار باز 0 | ا اتترا ظن
 راز حر : د و ناش ےس

 0 واد هو 7 نشې : ۴ r ماشنا
 ےس ٰ چیر لا ا 7 اور

 ا ا u ت ی یز ا

 حد مس اقا اب اتب ابو ربا لی جیم اومد تل یس



۹ 

 ایا ڈ اش یا تاما ےس رو اس یو غم فل

 ماسک ارج ۶ تسارلس نب 1F ار ترا

 ےن درہ اش تارا ےل

 ۱ < ےہ امید 7 نے

 سلسله رک

 تگ ۹ ےک ا “ظن سلا س ننک ں گول پن

 ی
 ےک دن NEY اکرول ارد ۱ عباد روو شلل مس

 تیم تا ما خاک تقی اضن رل اس

 کاج هر معنی الغنا بمب ےس سا ں تلاع یر. یا 1 ضر یت )ار ماد ۱

 ی ع ددد ان یہی ظن ا
 وا س ات دار یر وا ایک رت لا ایر قم لا

 ےک رل

 هتک ]0 حامس رجب | ہدف رک بیخ
 ے زکر تقی یف 7ب7 رس اروا و رخ گلا 2ی رکا سم ار یک نربفش

 و لر میت ےہ ییہ ید سنو اضا تون کیا زنگ نازبو نان

 + برف ہا
 ملا شن کتیا نیل رد "یر واتس ۷ نم ۱

 9س ےک حج در لزب بر ئل ےک ین رنز لر یر وا ےہ یک سا یہ

 روان مک ت تافل ناراض وے سدا ر بذ مد بیک بست

 سی ا نایب اے برمز یتش ےن رک ات ایک ال ےک را صحن لاک 7
 روا ےس تب ۷ شد ےہایتا 0 تردا سا راو ۶ راو لرذ

 اھ یل نرزت نطق اک یرلاتب ہک ثشم تاش لام هل



۳ 

 ٰ . تبسم شدن مار
 وک لر بدلا یے یک ںیہ نم نا درب ےب مشرک ےھت اور

 کات بسر 7

 ےس نارات ورک ی اواے ںوہف سل تمہ کے س جن اصیل یا ےک بسی
 شان قق گتقق قت راے ۳1 گرا ی وک نا بح نگار ۹ ااف ین

 و سه تار ےک یاب ماکو

 تار ارا لو ادب طض ام سام اوم ےک بیخ ی نوىارد2 رک ھر نور

 مان ںیم ے رکی مکے درج تنش ا تام کیا سرد | لاک
 یا یر رو کرے نر کہ کس لورم اعم ارو ایک تم ذی یا ٹر کرصودردا ا 7

 نره بکس ارور باطل باقتأ نرم کنار
 تپ یرسددردا 7 ترلد تر کو ید لذ ترفنر |ناصتتد ترص

 روپے کلا مه مکس افق تاساساد تاج یک رت
 ۔ ےھت ےس درک

 سامو سس. گا ات افيو ت تالام دا ناک نتمو نر سا

 2 مر امت رپ ارم نشود سلما وم ےک بس اشر چارہ

 انج رک ات ترک
 ات ہر شما ا اکر سام تی بس کس ا یک -

 بقا خر

 قد بارت توت ریس ابنک )ےن کان بک

 یا کردا لل میک ازالے تیغ تر لو



۱۳ 

 .a ها لید اا ناشاو ود ابےک

 نو ا یل رب خب اش ع اولا ہری تین کا یک سا بردا فن لنز “زورا”

 اک و خار ہک ساب ےک لم تالایخ کس در افر اقا امور یک

4 
 ییا بت اولو کس روا چت همگان« رخ <

 مزایا طه اسم کاش رپ زر
 توک اش تلاع 7 او باطما ی اردا ا حتی وک نداد سینی

 زر كرزاد 20 ام وب 7 و ث ا ترور ماگ بز

 ےک سارا تاہم کان یے کل و ا سس تہہ ےک یگ نز ی ین کا
 ۱ ف اماکن ناباس
 میرم 1 ناز یو تف معما" لاشن ے نانا تلت

 لات سیر ےس یر ںی د مات سا دراین و ساد اکرئاقن را رن

 ایہ "ار ها اکیئاھکت سکنہ بزم رر گچ ادا ےہ ل آش ی کر اقتدا طز
 لوند وا ایا ل قو سار یم ان سا یت اکی اد اے تا ناو ۴۳

 گنبد یھزاوآ تگ تقناد مر کا اک اےک تار آوکں جک

 1 رادناس ایڑاوآ ست نلام دوا ےب کبر اچ ڈک تد یک ےنرکل با نیل

 1 ےن رکل طاب ےس یاد ےک کار وا ی اوقات زارنا ںیہ کر ھا

 تیر ات ہدایڈر رانا ا کک یک اا ۱ ےس لالد نت ید یک ۱

 داو لا زرت س ۵ام مدو ریه زل یہا



۳۳ 

 گه را یر یدو رت یکے کت شاد
 یم مہک بیس رپ هک اقتدا تز ےس تای ربا نپل[ فلانا تافل
 ندیم هم زر بر وصی شر ایڈ یک ار دام رام اکل اوم ایہ طا یتا
 ےل ےس اد یل اےس بسر دا ے سرا ھند اتل 1

 ناب تل ام ادا نانا بح ا وت سما را حد نا روس کر نه

 ۱ < ار توس ریس ںی سا یف ی“ و و

 سر رش ا ےک نج کل ی سض کچ یک« کے ار ےل ربا کا

 ہی ےہ تا زد ب هد تاب لا انا کت ےس
 لس امت رت عرب یک قد لت یع) يا
 رضا ی تاچ یکن اشار اد پي سوت لاو نا

 یواش بیضه باک راے ا یہ ہن درا ناک
 ٰ ا س و سی تستر از

 بام اهانت یس ید بہ کے تاب لا

 ت راک بس “نی اک دن سران کٹے ای نوک
 . 2 رک ")و نا اس نوکیا درز ےک جو و نل

 تام ےک یم رد ایمر قترکے ج بیج بیگ ایا رج | مات از اکو یر
 کی ببرد ددم برد لاک بار یک پجےک سلف اا یکتا

 ہو اچ ےہ رانا یی هکر تب وہ رکے ند
 كم ات ساده ایم ؛ کرار کش نر کیه دالم کتاب فلتر ےس ہک

 رف یدو تربت ان ےس ری رو لیا ہر گرد میت تاپ
 مو نفر کیر ذات مرہ الم هک. ےس یر ےنضام



۳ 

 .۔یل ےل ادارہ لرز کے اس ےک بر ا ساک

 ںیہ 8 لںورامنامایرام امر وا لوط ماب اگر نز ےس نکا لم ےک ۳

 هرعات اک بان ار 2 ز 11 حوا سیا 2ر ونو

 هل : الی راپ
 یه و برن 5
 تاک جے اپ رپ تروم کت رکے لاو ور لوق ع شیک

 ربا ے ایک ںاضا( شاو روا ےس ے ےک ل ولع یا ت راع سلم ارم
 ترم نو وار ان ںی ساز ےہ مدد ےک ک نام رنو ناتسورشیروا بسم

 الا بکس ویک دم یک ناشا ٰ ٣

 ٦ اب تو ضرورت بت فو براق

 ت لک رزق لک کنان اش ےہ ر وورق ناض ارق
 ۱ ۔ ها رک تماس 7 هداب زوکں واد نا درواحپ سی اب

 داد یی هر منم پر

 یک سی ضرر ےن ںی 9a بمان بس نا کانن هک ورمود لا

 ٰ ور لنا اوم اترا ظلم وا سگ رسم کب ہن یت ےس یکن فلک مر

 روا کس یس گی قید کت بہا ید ایسا / کر هم 2

 ٰ اگے اک سار یکن ہی
 یا ےس پس ورم سس ر اتن را پماک بطن اس ےک

 -۳ تر رک ئ لس 1 لک اب ام لس تا

 ا لڪ
a r 



۱۳۳ 

 راتبا ارے السا بیم وکر ار ظنز ےن وضو مد ا

 و قفس فو مدال وکس یہا یک رسالن | ۔ے یش الا
 5 اب مشیری

 واگن اش ادا ے ایکو کت ےک ل احد ےن وک نہ اأش
 4 ہر اشم تار او سا وت ےک تاتو اتا ات ارامش ر لر امان یاد

 یک اقنزاےس سٹی ایکن ہا ترشیح قران شف توام
 ۱ 5 هل( داش نر

 ۔ےشس اور از اتر اےس نیر مے اھم ےک ل قی اش ا لذ ردا رالی

 ہاتمسدا لاب رو یرا زو ر ميل اوو

 . ورش ادوار( یاو رر لاشردااملاس

 دا عت ن اب لام ش من اترا دعب لو ناش زو
 ںآہیفاہ+یتىسمان لاس کایںام
 ںا ارد ورانول - ںارواا ں اڑ وک ل سب
 ` تئزواٹادولتاعںوکا شات تنررلت ایما سن

 ے هرات کت دمے زو کس ۱ کر لو لقتس ر7 اتا شاشا نا

 او ناشن کے اہ اپ تار او صاف ت ارو اونا کت ترم یک اش
 ۔ےہایک( ور ر0 و لر یکن اض وک سس ُ ےک نام رانا یر و كاسا

 سزادناداینوصو ز ارن سلوک ناق یش ےن تاز الس ارو راب کن تورش

 یکی یو ضن مات را قد راد ںاہ ےک نا ےہ یکتا تارا ےگ ےک نا

 ۔ بو هدایز اساس س ا مارس مور لو ۔ے شه ترس الو ےس اکا

 ۳" .٠| ات ہم رک ذمہ الا عالم هل



۱۳۵ 

 تله سو اکیا کمیت الی رک
 ۔یگک ف ابو جم و

 .س2گب قوم.
 ۱ ےب ےرک صا آب دوا تحسد یاد بس نوک نس /

 ال ےک یو اے رک یر هک
 سل )و یر ا سراب مس ام کرم تب یو سر سیکس ا ےس

 عی یہ کرس الطب کر و دی ذی اصتو مریم الا ,ےس داند ایک رک

 تماس, بتا تک

 هل نکس او ید یکن اچ نزددرو اچ

 ۱ ۔ ےس مروا کا

 7 رویا سا را باکس شرم
 تین مک امیر مات داعمدوا یبا اشد و تم ماب

 ےو دارو لی روا سبد ہک بد خو ںی کت وج برق ےس ںیم ےرک

 ٰ تا ارز اس با روا رکرل م 5

 درس گرا توحید تاذل کام کل 4 و 7

 یگ رط فدا ےاتور کال رک انشا علم تربخا

 هک تب اما پا خرد مر نت
 یگ و تشک کت رگ ای کاتر فن نر مال

 ۰ ھا کت نفرت سا اب ایک اف ہری یگ کم تن بنام کد ےک او
 قرش یو اش یو هالع ےک بہ یم تای ناروا نور کرد لات رک

 TTT وج.



o 

 نت مو اترا است توا
 لافا ےب د ور ناشران کل ؤاودروا ےب ددت کن لات لا رقرالاشا

 1 لان ارتروا ار کت ار اک شو تارو طرق زیرا مت

 ۱ تبریک ید یی کو کد نا

 سہ اما س کلا ار لرد هک تو می
 ےن درس اظنماکی ل اغ نا ارزو ل ایک مسا کد شرک
 ا ر بلا تروا

 ۳ ےل نک کلپ وا انرک انت مکرم روو ےس تبسانم ینا نب | ترم

 ےل امروزی و ار ائ ار ل لسا

 تم و اکو نت رس ترس ۱ | شے ا اض ےک بس

 بس را ےس اس ولی زا 4 ری رو 7 7 اش بغض ضا 71

 تاب یر نون هک او ینا اف ناب کل ڈی اکر یو ا
 ےس بہر ع سدا ےس یک شش تاع الم اق ک نت ایکن منو

 می حسام ارد بالا رکن ترم لا هما رسما نزد توا یاس

 ا یاد ار ہقاس گر هاو دام یو او تالاع کو

 ےس نا ید ےس لیک ار چ ےہ ںیہ ذرو لین لقت وک
 ان اس قت ایک ادت لام یا ےس یت ٹن یو ےہ لماع انک را
 ۱ بوکس با قروا ےک سک اظن رر اد

1 



۱۳ 

 باب 7 : گم شا

 نو کل ہال 0 WILLA 0 یتا مارو 277

 ےہ بین
 اب لاو دم ۱
 لز چدر کاب ںی رزق یا ارت راکت اک تدل ارتا ےس راس ےک ناار یا
 . لانه مو ستاره
 7 و فرم نا قوری دس شیپ و کیان ضیا تیبا کد تلہ

 اب نسب یا اد یہ یک کراس تیا یک سب سم
 ۱ 7 کارکن الی یک لا هک ناشا * هستم نکن الم یہ من ہر
 ساروا ےاتمر سمن لات ےک "تلف سنا ےس اج ایک ری شک
 نج ہد ا بلک ناب ابرو لیگ ی لاش ک
 لی ٩و ایکس لے

 7 یت زود توقیر اس ترق یافت کم تت دلی
 ۲ س شیر ر شرود قضا فیوز سو ینا کیا

 ےک ای یکتا ت تم ےن لب لر« ۱ یر ام کت لج

 مهسا هنر رو ےس اہ اف دود یو

 | یاس لو ا اکو یل کس ا سرو مک فان یری لب
 کم راد لا جیپ تار ریه

 ۱ شم ال راو هل هک ۔ےسا, ی بصاص ید اد ازم م . لول ص وهم دشت لرشادم



۳۳۷ 

 ترام یی ام سس امرود اک[ ایکو س 1 روا 17

 2 یار وہ آہ ہآں لیوا یب اہ ےک ب اتکا دا
 هد ہک یہ تیمور یکم اس دز سا ےک ن اچ

 ءا شو اے ڈس سرک تر ٠

 شش 707 راو اس ےک یرازا لس سر اس تالامںور مے کک ۱

 ۔ ےس دا زکات ایا 5

 یافت سار وارو ےس سان رييس ۲

 ۱ کاج اڑ اسکو غ ور سیار و رکا بر

 | ۱ رانا گرور 2ر ےک تلعن سہ کسر مول

 ۱ بزن لا ی ل ازم ناب بو ےہ ہنی ول

 هک یاهو تم تقو سا وع ےہ

 3 وے | شر لو ورک رش لرل سوز تط کت انا رے وے تن اروا

 ے تلک عام قم هوس ےہ او ترک ےک
 ےل ےس ار کیک نوید کے مو ےک یش رج

 ۱ بے ی رو ۳

 یر رال ار ؛ سل اج کر E لصر

 ANS لک ناف ںی تاق مر سد ایا"
 .ےہ ن رتو انو ما 1 دن دیر

 4 تحاو کرا رادو تول ےس ونوس ات سل وںِممییلیزا

 با ا ان ٹل ےک کرت تپ نم

 ٠ باص نژلا وس رم ۔ لوٹ موزا لکا تاضن اما هل



۳۹۰ 

 5 ۱ سلیم مو. تب سو 0
 تعداد ئل کت طاخجکل وی ۲۰ ۰ تنم تراقعو ترفنلا ٣۰
 گی زم تہ ال تبصا ۵

 - ۔تئویشۓاھ او ۔ھبلیکارہازب تکاب ٠
 ۔تلم یک ٹرک شا ام bo ۰ تلک سیا

 ٠ تہ یت م تلج کروا ترار یذ ا
 ا ۱ ٰ تجلی ۳

 ازت جام رانی ضرب چرم < لایا
 0 و رر ےس ےہ
 جت نا كی ورم شپ ہت دام اف ےک یہ کب ۱ ملا
 ٠ ,ےے تایمر تلئاط لت اذ اقلید

 ۱ ۔ے ےس راز لو ناک مد ٣۱

 ےہ ےس لے ادا
 ۱ ۱ 5 ہت ےس ےس لخت
 ےک ته یرالضا ماع بم ہو هی اہک لا کرک ع اہے

 یہ ے مت سبب تب ابر ےس ںی یا لس اد ےل
 اپل مٹا رول ںیہ ےن دو ک ترکی لوتا ا سکیم مک حرارت

 ین ادا چرت فرز فا. یت نب یل اک ئاس فل دہرا تاہم هک ےل , ن صامت !ناصا کاو( زد رر سیا شیپ نعم. شم تایض تے



 را ٹکٹ اھوپ
 7/1 یس نازل ل وام نت لاوغرما لاضاس 7 نوت نی جدا نانا

 ۱ لر ےس ےک ےک امت یاں یم نود ب ےس ےہ ری فنگ م

 نانا ل 2 ہو ےن اشا ی حک 0 ارپ نانا ی ما “۸إرممصلز "

 نا تادا اکر ملک نانا ےک کی لرے ناو ست دام
 تاک شژ رکی تا

 رم تم رر یر وادب اکت شو ےہ لاتا نون اتم ےک ں

 سان حر سا و رد کر اکھاد

 هک الو و 7 ضد

 یز ا کے یوتھ وتی مال
 ۷ ےس رکا وب کن وبس زا 1 سرب ۸ فا رت ووا 5 تیز داک 7

 لب ےگ 5ر ور7و گز 2 یل ےک نیر ںو لب یو یک و

 ۔ ںیہ لک کتش یر اب ےس او الہ ددد لو او د
 الکسا جزا ک را ےک او ایش ا لک یوو

 ' ارش

 کپ راکت ایر یپ زر اب ںی رسا کن وتلی زا یول ا

 ٰ ال صوت ےل ےک ں زراو

 رغم چرب ناز گل اپ گوش
 ۔ ےس اا رک اک تر دک و سوشا ٹو اکر ا

 __ والدا ںی نج ےس مانے نابز نیل وب ںیم سارت ںیئاپ بسپپ



۳۱ 

 ۱ .a اکو درام ےک ںوراشا انت روا

 ١+ ب ےس انکی کے ایراد کک
 کس ا لبق انکی یکدم زا یک تگ انا یک لس رک خر
 ےک عو تہ ےس ےس و اا لعسوا ناز

 مت وز اط بسے س از دار شپ وصال يه یا ۔ایب
 ریت بانا کلوپ بن له طاف یک ی
 رالی بدم ا۷ت ارز طضا یر کش زید هاب
 نانا ن یک رگ ہم .. ےہاکنزاگ
 یک ارگ درب زی ات لوٹی زا بیک
 ناو لذت کش الا
 ریش سس یشن فا ںوہ قدمت ادا اھ کرا روا لس انتر نک
 ما لیپ یک عت یہی ہنز قا ما ہک ما ایک یی
 ۱ رام ےلاو ےئال موو عا وت 7 2 رگ تانک مو زا

 ز هرز ک زد نا ام ا یہ یک
 ` م ےب رای بی سلا رقي تر
 مر 1 و “ہبمسو! نانا تاوان اض

 نام نسترن
 ٰ نیو اتم تار فل اکا کہ ید

 اگ ن راقم کتا تایوایوتاوتاد هرم روا برکت ل اد

 ۱ ۱ . من باب ایا هل جم. س ت اشا اسا هل



۳ 

 2۶ اتری ام ای یل شش خاور ےس سی یک یرایت

 گا رکن دازن عند مارا ےک داود نیش و
 هل ۔ ےہ At ر و انالار لارمجورروا لر ک

 ات یس تانکای کن سم
 هب ترش ری او لامعا ےس ا, ےب انت امن دوخودایرفود کس

 ا ۱ هل تر کیف ےیل تبوک ویک تاو

 مامی کت یل 2 کے انس او ناس اتا ا رے ماتت د این سا تلج 7

 لکو ایر ی ناو اشا کے اھ ساینزت | ۔ے لکت ال نایاب

 کے ایک رنو رد ماچ خم ایکن ر تا بش تی جک ں ؤددر ران ساروا ےہ

 یی کامل ےب ناھالاد ےک لقت ک یاں نام انا”

 ےہ رب تمدن کاکا رابه لت نت راس کسب

 ٰ کے انکے ا کس لک

 کبد اپ ناو یو ۱
 هوس
 ۷تت کارش ادا اب نادر
 ؤگ گر نیک تی سا سا انس | تو سار ےہ ایک رر رش لات

 تیمور من لار ےس ےس بو رف ےل ےک ب
 لقت لقت یزد بک ت در کت لاک ید ما ۱

 ارے ا سا. ی اس سے تھا 4

 زار یار چرت عن وک 4



۱ ۳۳ 

 TE ۱ مس لر ار قت سب ۳ سب ےک اتابزپ ےک اوت ان

 السا ناش ای بي زر نوا ںاناکپ لا في
 fe 3 او ےس روی رار امن نا ناوت الاد ےک لت سیم ےن او تار

 تاروردا و کلم ےک اج ای سنت طول انان 72

 دیو بن ےک تل نیک ڈی لذا ست لماع ےس ہری

er 

 پک 0 رو نا طا ناب
 کررہا ے 81 شاو ان ےس تاہشیروا تام لیس ا اماعروا

 ۳ هل دست سپاس سد
 را کار | لاضاظعل م تا | سس ره روا سا رم اور

 ناضا کول کے لار ےل ایک لاتتسا ےئل کے نا ھتوکت سہاشم

 ےک سا زر و ےک ا نیم ہت سلب 0 ول 2 رک ۱

 ہدیتمیلغ اود یب 22 رک وض رک تانا وراد را دیسک . دین

 ےہ ناک ک شرف ات تلص نس ےن ما مال و 1

 2 او سرور لاو د کد اریاسل مر راے نیا نا

 سایت تل گلم ۳۳۹ کسب
 3 زنا وتو تافل مت اس اپ ۲

 + هلن رپ کو مرا کی اےک قال ا نیلم
 ۱ ےہ بو یا نوا کا الف

 ا لر کت نل تان سما ۲0۸ ۰ صز اتت اشن هل



۱۳ 

 لا م همدم "لقب ومراد رابه لاين

 وَ ا لع ےس ی اکہ ب تر تک اینا 17

 تم ےک دار ا ےل یر ای را ۲ےہ لر لشرف

aاس درو یطف تین بسد تلے روا لصاح تیز  

 تاب ہمدہبہز 4 تب نل لم یوکے ال ےک ا ےس تلعل یس یل وک کسر د

 روت جز ین شان ےرا ا ا یکن اشار روت وا اود رگ

 ۱ ۱ ایل طعم

(ljماتم ار  )۱ ۔ ببرم ےک ت ترد ماطوسا, تب ترج ۳ر روا بنر ۳ 

 ےس مذهب زار | بملد: ترت ےہ بم ےس نور ماوس. پ فر

 هل سان

 7 تا تالیف تا شا بن * نام ےک لت س لس ارو

 1 ںی ےس دایر کر اقرا سذ یھی از 7 اف کلات افت

 زیگا تری شور رکے اےس ا وایبر کب حر اتا ناسا لو رن تروم

 لاک الر کیو ارو ئے ی ثرتر تر تص لا کر رب اتا نام ا کاری روم اف

کنی ظن ا ےس ں دم 0واروا کا ان رتوک اشا
 ےئل ےک ءاشر ان وکص رب ر

 ۔ی لرل الا لا
 ندا ڈ ردا کانون رک ؟ یر انا تاب بیج ےک وف ترب وئام

 سر ےس ابا مار ےس تجاور تونا 2
 ی لب اد یا م راے

 کپ سام ید را آرت وشت رشم 7 درو در ٹر کر اشا ٹلنشروا

 شل انشای تم تره شب کتنا

pS 



۳۵ 

 ۱ نو r 2۸ نا انا بارد نر گن دو ےن

  .ع گاف
 هد 7 زورور یر س ےک نانا ای ط سم

 هردو بشارت ےک نانا لاما مرا
 شن ضا ےس ی کت 7ے زانا سکت لج ظن یم ابو

 ہک رک ۴ لام اکو RTI ریلی کل اسضا

 . ےس مات ز ایا شاہ بارد ناشران یک

 اراتم کم بال وی نان اعاد بہ حرر یا اس بدن

 نیو تب نمد اعم سات سوم سیم تو

 ۔_ ۔ےہی کیک 2 کنار رو
 گردان لا نا کن یاس ےک یز ہلا یا ترا

 تابار اک تل اطہ راں وو ےس تشک جلو یه

 مگا طن ےس ہی ا هک تار اذان ںی مل ذ |یداښ نچ يا رن
 ے0 2 اار ںایرور

 ین روا ے ےا از طوری يک ات

 کر ڈور اوو ناشر عاد ے نا یی 1 ںی دزد نادر

 کے ہت می کر شک ید قزذ یدازجزوا ںایامن یم ت اشف
 ۱ ۱ حب ن ایلن

 نم طور 1
 سا ان ےس اس کور افرا زا ےک نارو اے ترک
 ۱ ۔ےہ سی تقاط ب یک



۱ 
 ںیہ ےیل وما ےک 3 زد با اس (۳

 لالہ ں وتتم او گرن کربلا ات ورم کںوضاقن لج
 ےک نون ع اک وم س نوع یس اب یگ قشم لو

 ےس نار اوم صوفے کن ارض ات ام یک میل ام اویس ایر سو "والی دالع

 ۱ -# قلت 2

myرگ ابہام تار تک ارو گز امور مولع ےک گز یز  

 ںیم فطاوع ےک ںڑلوو روا سی ام نک لتا الم تایر لاس ےک ااو نا

 ہہ ي ان نر کس سون ےساہ ا اور زار قزل 2

 .چ ےس پت الس
 لمس تاباورو تارو هو هر تیم کت نانا ت ام ےک تلہ شد هر" ۱

 مرا لسا سل ےہ ایل کل ار حمام ین و دن کے سل کد تک

 4ک نوا وو عن پاش رو عج

 0 هلن لر
 ناشر لا کیاددالع سوت روط یو

 الا ع العم ےل گن ان ادا لکت اسو

 .ے سنن ر

 تا قان تنا ار اکا کے اینا تصور ایر دھشت منانا مر

 ۱ بنر وپ سگ تان گر 2 کامل زیادہ نت ےس

 ۱ ووپ اطل ۲۲ 5ا الفا ے اوا الغا لر ش۲ قلاب و روا

 فریاد او قلعا دانن اک رس ےس اتر

 9 ےب کما یوکے 5

 لیلی ران ار هل



۳ 

 تمیز بم توردا هدا ترمه لنا گن نا, ا

 ےہ یم نقاطر شو بوس ام ےک تآمر تالاب سد نارکے ساتر موس
 و طبر فو ماکس دا ے ہو وور ر ناک ناشار رل یتا و ایر ض چ
 رسو اص تو تقاطرو یر ہڑ ےہ انمکررارقرم ن زاروا زرار دامت

 کت روا ےس اہایر رکزا ظن کت طف ےل ےک کک کا ےھ انا یر
 نوں یم تاییت لامعا گرند ما ناش روا ےئاب یک ولست او ازذ قلم

 ۱ ا ےک ر لا ںیہ تراز
 و ناد ے ےن انس یکن ا ہکی ہما رام” فکر ز کن اشا ھر
 کن ۔ے تاج ےس تاریاشمو ت ا ام سے یں امان ی قیر ال ےک ا

 ا۷ت راقثو جزواعض یکن ان ار یادو ۔ ےس یس ےہ" یا قو اس سال

 نلاوا ںیم ا رار جنس یک لاعتاو لامعا ےیر ا ےک اشارا: ہر ابو راو

 از ع کر زد کنز نب ےک کے آرت ےک سکس یک ور ت

 دول عن 11 ناب روزگرو ایمان ا ِس تلبتیبر ظن شزلا ےس تاق رقیب

 ین اسر کس ا کن اشاره باس نر یم | نانی اے کل
 ینا ےک زن اما تالاوس عابر تو ہیک از پس یس
 ےک تای کا تاک ں واب مات سما انچ اتد باو لر رنگ
 رم کژ کے ٹا ےس تلج ظن اودی وا کافی
 )لگن گاف س اسا اترو اناما کرد نک

 افرا هو ےک ےن ںی کر ہا نشر ےس نکی تاوفع رگ ۱

 ٰ تام ق ذروا لنگ دن اردو دا رغد وارتا ےک



۱۳۹۸ 

 نارا ن کہ رالف ےگ سازوا ےس مک مو ےس هو کاک ن اہ ےب مر یک

 2 رکا قدر رز قت تا لار دم

 لنگر اسم ےراب ےک اشا سش سد رکے سباافح م هدر کتب اوج ترف یک

 ےک توز کلک ما ناز اےنپ ارب يه عن
 1 بام اے ودرس ناک بح یی راضخ درہ کاب ا کد نک 7

 ۱ الش نکا ادارت ںیم رطح اتم نم

en 2 2 ۱وضع )ور کر سس عکسها تہ ام یر ام یم  

 ےہا اسب ه ںیم حط ورا اب یتا ےہ ایک ت درو تیم لر ان ی فلا

 ہک را ياد هر اس ت االس ایکرآ ےس کرا ز هوا ۱

Jتیبا لے و ۴ت ح 2 ار وطور تروم يک طار سنا ؟  

 لای نیا وي لرش ین ۳ کک مر
 و اچ تیر تیبا راوی تو

 تالاطت تالاع ےروا یر ,لگش کی طنز نوبل تلقی پر

 ںی لار ےہ ایگ کلیم تو ر تیا مارا کب رار

 ؟ ے رام قلت وا وکم را (ےٹایکاد مان اک تراک

 له ماغ کو کا یی 2 صحت کی ھ



۳۹ 

 سض, ےک درول نالا قی یا ثعا قلت کک

 ؟ سد تمام ریقعذ اب ےک تارو قل کرم سوا ےس دز

 1 نوت لو دلت تب نالی ں اک ہے !تان لیتو قل ینوایک

 و یو ل ماش یم بیرت تام
 ۳ مریلا نیل 1 نرتیتالص لار رو ناگدایافلاپ

 ےک ںی عبروا یم دب مولعم نورو یم اردن ا کیا رت ها فل ےس
 ٦- هس ؟ لب لور ارو و وا تل

 دستي ےہ اب کا لوڈ” حط یا
 کک اتریش وردنا یا جید ا دایره اگر اقرا لبس

 عدررباہرابر لا زانو ماو و اب رے بس لای کبد 7 رعم

 تنا موت ازان لابا باک ا ۱ کدو تراز نو ترا کفن

 دہ ےک اج ےب کو س
 شور ۸ می سر یک تک اپ زوم رم ام

 ۳۸ لر ہداشکر ل یا 6د ہکے امر اد تاب پ ںمراعت کے یک

 ےگ ےس ےن مل | تہہ ےل و لو ود فسفر وا تاسف کسر ار گرام

 رسی ا لاس فک "شب تن لس | تے بو عی کان ا
 یش یش کی رکا !ےترو وم رکن وفود اب ارا ےساماہ لسی زم اکر افترا

 rss وتر دائم وہ رس غال تری لاس
 ات ابر ر سا ییا سا اسرار رک یا یک زس پار

 . تامر تس لاا 20
 الالات هلن الو )اب راو ہک ال تایشساما هل



 ت ےس 7 سر

 | حس عل ۱4۵۲ ساریر* SIGMUND FREUD ری طو تاض روس 3

 چ بوش یک

 نادر 357 اب ر7 ے ےس بس یش یر سا

 و ےہ ظن اجے "ےس

 لوا لس کت

 کبیر 7 یے ےن اص وچ سس ا ا تا 10

 ز یک ٹو تین هرم اونو نان ف اظ کس ۳۹۶ ساک

 قطب
 کم تفکر کل ۱
 تا ادر امرا ےس انا: ےس اج لو یر ضاوخ اس ےک یو اڑ رر تی ا

 روا لت تر ترول يب اتر یو سوود تال یسک ںیوزما یاب :کیداش ےس

 تاج دب یر ارا ےک یاش سا کب اک ا ےک بس نا میت دیش
 ت تر لازا | ترش وگو شوم ےئل ےک ےک ر ےک صر

 فساد تروا چ لوا ۶کس ابل ےس یس یر
 هلو بود بیام ھر اما ایا تزد نز نح همان باقن ۷

 تب بشم رب شید و لو ات انرپ ساوک را
 فر عیار( ۳1



 ۵ا

 ما سش شے ماوپ ات رک
07 ۱ 5 

 ۱ ۳ تارک 7] داد تاب ٰ

 پرتو کلوب اون ناس اا١

 ۱ .بلپرار تام یت وڈ
 ل اونم مک ناسالم اید 2 شر کت رم ت مک ۳

 روا يه رخ لا انا یر ارا وو یرارا

 سے ارات اشا
 ہے تایضف اکہ کی نوا و کرت اف کم تہ عطا

 بسا تس ارواب اف ۔ےن یک اسلام شر
 هل. قو ںیہن تبع کی اد کا. مس یس ونخ یت ب ( ۷
 گد گونو بارکد تیمم ر اوتو تیام تنم

 ا ابان پانا بر کی شیوا یے ر اد ںی رک

 نیرو روت نوشزف ںو نر قام
 س شم بر ترک ر ار "سرت و رز ایا اند ارگ

 ی تور کلات یا سکت یو ی شکر ودار ںی
 ایفا روک وش اون یش عو ا

 نم رے ت یش لغو ارت |گین) یمهر ید زن ےک
 یر ےک کد ی میت رخ اس ےک اف ا ۱۳ 1 7 دب

 ۔ھ١ اڈنھنا لب زاو ہم اگل م تان شرم دا



|۵۳ 

 هل وے تشک لدنز شرو وتا لت اسوا سرور

 تین یک ران جے تماما لوتس وح سا را اگلا

دیا تيش( ےہ DIL ےسایر مولعن کم ا
 

 ۱ ك ۳9 لوس ین تاش

 تلخ دار اش روحی ےس نشو

 صاروا یکے جوس اشار درز کس س ا اناس روس ا ر

 -کأتم ات ےک رم

 قضا روو روعضال ۳

 ا اکو تالاضو

 ۱ مکا اسا ور ناروا ےار تمہ لباقسیک وش هر

 ےس رر نوش و اے کاج شل نابود کر نمو کیک اجے

 کا ضا ید یم شو اھ یس چت سرد رر سیا تقز ر وشر سا

 نک ےساتساپ نر : نام ساکن یسک سم ا كاشاریلرز ےک و هو

 تي تاش ارخ نا ےس جو کن زار یر نم شورا ےس

 رہنا اب ول یھ لا بز

 5 ۔ےاءاج نال ںیم اما ناو نوح

 بزم ارو سش یوم کر رد ناو نولات بہم سوار را

 مک “لی تاشارترر ات ےرا را ںی لینی وشرب طو

 ا لو سو تو

 5 قمه
 توس و تاتو



 .ڪس

 9. ۳1 نم 7 27

 < هایی 27 شو پس

 دنا وزپ و انا اند کو زایمان
 وی-0 1 ےگ رفت ۷ک وا دوا ںی ای یھب
 ٰ ہوا «ی نه بہ نووتشها

 ساق نا گرا پارک اڑ بر

 گنوا تال اراک اروا.هسلوب ینگ تقرب ےس

 یس می اتار مریم رم ابو تم وک

 . ےن کیو

 قوشو 7 0 : ید تا ںار کیم تب من و وف

 روان متن ےن یا لاپ لب مار یکایک خاد تول تمل سلوک
 وا لس ےک نات تاش اغ کد کا رک
 منم زم کہتا اد تو لا الت مار س ۳
 ۱ 1 لب سات ۱

 رو ڈے نمو 2 شل 7 7-7 بلا شور
 7 براش دا اک اد
 26 ۱ جم ار تایضن ترور مردان ہل



lor 

 ی ل چ تالا ناف یو راہ ےک وصال ناز
 لگو ورا ےک س ا: ےس ید کا وقار وشال

 لگن شاو شن امی تل ترم بیدار او رگ ارس

 رپ لک روش ار ی لوما کردا ضا کم ناوت ےک نلعب حس

 را هنر سو کیا تان او فلاقف: ےت وہ ںیہ واع
 وب ںی چ یا وس وال سیر د بوٹ یو وپ ں یخ س ا

 ای نسب و رو ہی ہد اوہ مک پاش ےس ین ۰
 ار روش, برا تال ےک لانا سراب صاف روا تقو ہک

 حروف توو سنرد ی ۱ یلوکر ا ر و ال. ے"نام ودان ٰ

 ٰ کرب داس ناش لوک رنگ تتر سروضالر و قلع 5

 ےن نوین سیکل کهن تقی تیع
 ےاویتز اں لاکر نر تتر ج کرب ا

 نیو و "حر روش الل شہ او یاری
a. ۰ 7 ۰ ۱ 

 مریخ انا نہر وشر یا راو وع ور نیش شا
 رگ تر طفل حب سا گنلاس املا يا

 ال فو رخ رہ اظ وال نازک ارت نا
 “را اما ارم ابا وب | تین لوک او کر

 لات وک ل شا تیغ یے اج اہ د جال تا تیم

 کواس وف ںوم نم ےس ں وضاقت اورہ ند ایگ یک یکے یہ
 ۱ . لصربرنم رر انا 0



| ۵ ۸ 

 ا وضع بل
 نانا شرا ناوت کن خر کی نمد ناشناس

 شه سوت تب یش صا پاش مالفا
 ےس ان ےک کر انا ی ہیر یا ویا تی الو
 ۔ےسرکل صو رول نس اٹہارن یش ارش ن اشاےدرب یس روا لوس شم

 بجے ا کوا واقف یز ےک فضا تشکر امری قز
 فکیا یر وسا قوت ے نامی تب زو قفس ےک نرده ےب
 ےنرکت بف ےس نامدا بارک رک وتو اس ےک کت سراہا
 ترک سیم ۳ اداکه رد مڑ دان الا ,بمط کسچو سرم. ےس 1

 ۱ ۱ ۔ےہ

 نرانو ش اتے تور ئںووتوڑلا قوررا “جلا از و ی

 نیب کلم سارت ضمن اروم نارد لات انہ وت سن ۱
 کرو اک ادخاد لام مانی ناضاوکی ریش وراد کسانی رک
 تز ون یس وش وز ی بسا ا قد
 روک مد باقم ترلان اکتبر لار
 ٰ . ںیم کس ل اھ ںیم اقم لاول یر بس اج لو
 بي ار اره نج اکے ظذ سا | ماما فوم نانا دب

TEENوک تنور مر فو قالا رفع مد ہوم ل  
 امانی سک کرت ارور روا نکا ا نا ضا بس رم تین کب هد هم ہر سس وک سہ ۰ لہ رب
 ےس ھم اشنا بت يمور الم ےن الہ وک
 وتر اہلل یگ وزن وفا فسخ یو



۱ 7 ۱ 

 ےک ا بارک لت یو ان کب چا ار کے ہی نم تق کب مزا
 مقر پا ن اسیا ہو ت ں ران ےس ےنرکت ضار در وزداتظافع کس الا

 یاس اک او گی کپ اب ل ا۲ افر پوران اپ شوک
 ےس یت کت شو سا تلاع یک نوکر نمد بر ےاترک

 ۵ فو دی دوا ےک اک ںوسر درک تا ایا ناضا ہک کک بج

 اس لراس اس کن اشا کج سی کک تقو سہ

ے نانا ےس ا ٹی تروم )رگ داون قی مان نگو
 لااا رق 

 تر دکب شارپ ترک حرار ناتنرا واد ل ایز اش وا

 ن انا کات بش وار ین معا وہ 1 f عام ل ارد قالغا لگا( مسز ۱

 هک ناشر راپ مکھی ت ٹبومضز

 درک تل گی رپ روک اات یارب اپ اک امرا
 پچ تی

 ہل سقز رک تقرض اک ں تے یف ضخ ت گر و کن هر

 برن تنو رارټ ۸ انار از ےک توي اک طن ےم کے رس طظ

 ا ےہ موس گرند الف

 کس ت اض کند تان مار توست یم وز

 راپ ع ںو الی کر اہطا درز ےک یس لیے ےس ےس "تان"

 ےک سا تقوا فو ا ےن مارک ستاد "قلع س١ یں صو

 ما تایضفتبم هلک گم ید روا آر ہک



۱ ۵۵| 

 کین للاشا ناس رک ید تم کت اس رپ
 همتا تیر تاپ رول صادر ےہ یش نسال ے ور واعر
 تر ںی ا هل دیگ کیر ات ین مات ے رد

 ایا کت رب کت یس از ےن تان را [يمزکما مان گے
 دف لایت کاتر هرکی کن ایہ لر وز
 طاها تیسذج ہو کر رہ ےل س اتع الف ۷ تام اوخ ینہ
 کت ارض اون از آتے اہ ایک سزا تو یو
 ۔ قرازآگ تب ہرہاضم الم پال یو اد ط ابنا لسا کی اشا ےس نیک <

 ۱ .ے ابو رز تری لام ںاشر ہر ازال اسا

 یک اضا ےس اورفارڈ کت ایش ارس و ین کا ۱
 لام را2

 سو رکن ار ایپ الط اک ما گرما و نوچ
 ٠ ۔ے قے وچ سوق تا وب سلم ن کک

 ہن اسفل قالتا! درو راک ناف که ظن یز فک ایا یک پلایا

 تک جاسر نب باب اط لس داخل کن اشا ورو تایرظن
 تاش اورد برک وبرز کیا ذ الہ وک اشیا یس نوب کک روئے
 دير لیگ کابرا ںیم

 ھدایک 7 اھل رب ےکت اش اوت ترو کوفی که بلاو نک

 بیت و سورنا کت رو اتت لک ر لر تام رک ج
 و بس و ںیہ ویل د تروص بس نمک تاماق ایر
 یک فد ق لات معرکے ابر کس کت قرض خا باف | تقی نار دا
 ۳ تبسم ہل



۱۵۸ 

 یک تا اون لا ره لصام گو سوم اسناد تاتو یہ تیلفشم
 ارتا اشاره قلمی یکم

 ین استیج جرات ںی پدر کس فو ید یی
 ا ها

 نا و امکان نيرو ےک ما سا پا انک سا ۱

 لارد او لام اےک 7 ج ردا ےۓ ۳2 کوس یو یز

 لر لام دوم آو تشدد یا یی 2 رکت قوم کس پک یر سٹی ہت سم
 اف هراس اےک سا لم و فو الف مو ملی ےس
 ۱ درو رک

 ما ےس لیکل تاشما وزن انا نت تیره
 گم یکے وہ کا ی یب ییا تیک ا ےہ زہ لسا
 ےس نزد مس جد یر سم چرا. لو سونف ما

 رر هراس امام ےک ںی

 کل لدا ےہ تز کیو وس ےلاو نو وا نوک سارکےس ا

 ےر راگ ۴ لقتساتلا ناروا ےسا و امیر اکہ کعبه کت ت قو

 ےک توربو یکتا
 کدامیک نیر کن اشاد ےظن ا رفع یی تاو | گز یر ظن فصا

 کرج! عهاع» تاقف تلت گرنز روا ےس | ےس نیست ود ایر
 رکے ایر ان لب ات سا وک مان لا ما زو کرانا یش رر یم ال نس

 oh رو تالغا ن روا ےد رزم ۵9 تب شرا
 ۱ تهاتکر وزیر ےل ۳۶

 ۔ ےس یار رتب بس اک فا ہا اگ مو ے یش



|۵6 

 عام ار و یاس اہک تاب عکاس نیکی نر
 لررصرد اهرال تاثش اویس نکس 1 سپ لے هل کرے تشهارو توابع ۱

 اشم سکس راہ وف شار ی ایر و لرز گناه وروا ےہ قسم مہ

 ےس لا و اسے را ےک نوک تہب ارو تر نیر زور فوم

 ہد کنج بم ام لر پودر سوت انک انا سنیے مو لاک
 5 گے ےس تک

 تاقبط تل نانا سنگ یم ض مکس ںویذی یکے نک کلا
 “فلا رو تونے ےس طس الشسلاو لرب وکت اقلعت لوک

 سو تروج سا کو اورہ وا ایسا نمت کرو شالوا
 .(یلالومبأب ےس سر رسد

 مرگ ام تطل قات یہا اسم لاو
 ںیم مم انس کین اہ یب اکو راک لوک یر اس ےس نی یم

 راک عی ر وشو ایل یم یک سنن ہل مک ایان میس

 ابا و کے یک می ص تما نارکں ویکے باک
 ےاہاہر رک و فن ی اہ ساب ادرار ےروشلا قفس

 ید اهرم وصترو لر وش امور ابا ۳ / سپر وا

 هل" ےہ ر وور وں ابات وشال ےل لایخیوا هلو
 رسم اکر کے انا عاد س تاعا سا ےک ڈنر | یی کس یک ایس ید

 ےک نوپنوسم اکی بد ےس ایک درز ےک یس یے توب اک بو دین روانه

 ۔ ےس اوہ ےس لول تم ت اض ایر رداتادابع

 مرید دا ناق هل
 کدے نا i i ۔



 رب

 ںوچرزر وا قو روز بیک یمن ایف یک ںیم تللاح یر
 ہہ وا تمہ کد نز ےس و کل سہ ک قمر اب تشک
 ا و يہ ےئاج ہر نزار ےھح تما

 و تار بل وفور ول تازہ ایشو وشال مو بت حط کا

 تیلزرتم ۳۷ هوس مک در گرو ار ولت ےل ط کت اش ارو

 1 سا ہیڈ ےک تنانم رو تری ےہ کربن لویکت یخ اد

 ںیم ذکر تقوا ایکن اما اکں یک
 هر لمینت ادا قو نایب کش
 8033 ۔ے لام

 گن اتیا سیا سی اگل اسی اک اف یدہا نخ تطن یک 7

 ارور اس تیم ےت رکن ام دانی دیتا ار کام
 رد ےک تاضا ےس ناد یہ لوا ےن تربقوکں یے زاد آیت رطنیسالصار
 .چ اله اتر وط تضاد رپ تنگی ضامن کس اروا ےہ کت بدو

 زا لباقمز کج لاج اک لاک )کت لن ںی نانا تیم
 سا نوقم ما" نکا دنده بس یت وکی ائ وتی کس ا تقاط یک
 یر سواد ارپ بلغاک تارت وم هل سس بج یلا ے نک ل روک

 ر چا را وت امت ایگ تواس نابم
 نور فروا مانکن | دیدیم زن
 سو رو اون ظذ ےس تا رام ےک رود "رفت

 ' ےگ “تای ساس ا :باتترو چت ےن لکو یم یی ترک
 رات تاما ا اشک د کو ہم نارتو اکی یکے ایاز سر لام یک



٦ 

 تا گهر سنا یس ایس ات بتا ےنرک کس
 ےک ید ددمو ت تر اتم پد اک ا رکا راز تمام یگ کرن
 روا سان ل امکِد تطافح یک ما عسل گرند اوک سس سم ا

 پک مرد تفکیک تیرگی کشک دا ار
 ۔: ےہاتہودر چاچ ؟ ایم ار کت اونی

 لو یه "ےس یارک 2 سا لام یک ےک ےن ںی
 ہارے وم لم اشو چک نوش ر یس و ترس جر ید
 رس علل کر و نرخ ٤لو یا نمک
 کراس دانمارک صابر انزکت ذا گرا واکس نل ےن
 سرت قوت حی کر وشر جی طنز نی تان ےک از روت یو رک
 تلاقساروا "قلب حل لپ ےن یش تیز کر ولے ایک کا
 هب ےس کت ایست یراونا ےن سامان اکب مز

 سل( لد شاہ کنار یب: یو کاش نرو اف یب یا | ریت کاایک
 ۳ ]ہو ازش ےس رن سم یو و: بر کانت اتللے رس رم ےس

 س۳ نا ایا ات از راد بید تو ےک ےک کا بالقنا دا قیکت الاخ
 مان تاسف سرو یک تشویق ےن
 ےب فر تیک ہہر کٹ کت قو یس تگ تارظن | ایک بوک

 زنش کورس ار گن وارد ان کی ظذ بر رک
 ۔ اھ اک سرک

 ¥ ۲ ۱ ے٤ ے ۳ پا
 بس ال املا نس سس تاس ترم هلت 2م ناں اسا هل



 ولا

 لٹ عاشاد ویو رر ل یش ظن شد ای الی ہرن سکس یورک ین ا

 یش ےک ناسا ورڈ ےک کا ےن اندر رج کی ید مو ہد کت تعاشاد چوری

 القا شا طرق ترسم سو گنں زا
 ل اونو ارشروا سو اشکہدایز مار نیم يرار سس کی گا ام لاو درک

 یا نورد لذا رسان
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 تیلاتش رال .
 ت انر ئل شا KARL MARX “ سا ل راک زت

 ا ر سور
 نوش رک یو تو بس /۱ہرواب کت یک شا ظن ۱ راپ ست ۷ت الام

 یکی ن اغ یکل بقدم ادنا صاخ کیر وفات یاب کت الام نک ےہ
 و ورشاوم نر کیل و ںی رب ر۷ رہ ایر ع ورب اار روا

 ئل ےکب القنا ےلاو ےک و ط رسد ی نامر کل دن نونا ل اس
 .a دیگر و ناماس

 تالف ےک ی رار ارس یس لنت طب "تیر شا نا
 رات یں ورم سا سم ںوت نو | کوب ع درک
 080ت ریا کک کیدا ٹاپ

 ۱ 5 ےہ ر صامد ضئارخ ےک فرم

 یا ے مک شاپ ناف کر دد زم تر کے سینا"
 حس گر یناوکن اما مکه سال ےس روط سا مات کام ک
 هل ,لوپ جاز عقارموا تلو بس کرے ےک ند یترتکولہپ
 ےک راد کوی الغ رب تہ لوسا رکات کرد تکا ڈک ڑ ت ںی سس“

 ترش وراد یار م سرمای او اکا رر کیش خوو درز
 ۔,ص داعوص هم



۳ 

 دق سئاوکں وقتی ےن تک م التن ارد یاس یا ےک

 لره لمس ےک سما کی ات الاو لح اکے واتر ضا ۳9۶ 7

 کرک ارادت امر EPI ششوگ مو کیا ان یار د ریو

 سه لکه درز هاو کس ما
 09 ےک گیے و

 دا لدپ یڑلات٣حے نس اور امار ا ورز یت ۱ کر او

 اند شس رق ی سدد عمان “شراب ےک سب ا مر
ا ےس تراس اتا نی ےک لی زا ایج یھ رد الە داز ےس سہو لر

 بارہ

 یر شکر شعر قطر ا ےکازد کے اتر یر اک رت ناسا”

 ول ےس یب تن کب زدہ ورد سای هنر کبک

 ۱ تان الخا انکے ور خس | ہقاطف ا. ےس در ات تیر ۱

 ٹول راک بیز لا کی کیت سب 7 تقی نیل رک

 چار ٹو
 وب رخ ا الپ تام کے ہزار یک ںیم کت ا سام این

 یکے رو د ہو ہک ما وف گی اسنا؛ ےہ اتاپ نر ب یز لم کر
 یک انس. ؛ ےہ ءانککدایض ات ین سا سام ہرتاف ےس تاگ

 روا ق اند سنو ےن ںیہ انکو یر س تو اپ ےہ انک واو

 ۱ "چکر انب ناتساد بیک ول یاشار ار یا

 داراد یاد زکات کہ بط بی ا لایا شیک رس ۱

 ر اچ ادام
 سا يا اکیا از اورم پر طی رانا مسح"



۵ 

 آه هچ کم اظن الغ یہ بتی و نان هانی
 ار )یادی ےس سرا تا گرا اسد او سر ةا م اظن

 .o *ےسروی ےس مار

 لی ی رنک ریل ناوت کک جلاس راش کن تسمه رت

 انکل اڑ ےل کن وراد اہک ناتتسلپارکی وہ سا ال
 روا گیس پانابدوکب لنت مکارم گشتم دوس

 بت خواب ا اس یاس گن را
 ۸ مو لو ما ےک کری کر رنک دروم |

 ہر م روز ےک ماگ کی ٹو 7 درک رسو کد او راس

 نزن تکاب یک لحن لیلا رو
 کوی ا اشکان ردد یلص کا انکو
 تشک کہ زوک القنا ےن تل لب تقاط ود
 ا یاسای کد ڈار اتا رایت

 نیورنز بت تیرا *س کا لراک یدکی اک ایک ود نان

 ےس لارو ت رفتار اان مگر
 لپ ار سا گن ام اھٹناو کلام

 5 ۱ ےھت نب لام
 ےل ےک رک لسا لاسر کما ہن ساک را لوصا ےل ےک یون

 ا .م ےک کر وولاطماک سا سوتی نر

 ۱ 5 تسابا اک ےہ او ون سرک راکت اتوا انا (

 ۳ سم طر لنز کروا وو اے ےس یش کای کہ کز a سام
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 وایت بحر اظ ےک مات ارا ےک ںیم گر ئز ۳
 روہف الف رامسر ا چاہ رکے ن لا رکن تعا

 رک قد لاد تقرقتی بنا اپ ںولو ا نارات یت شا بج

 کامل راک اس جے الا ےل العمل ےکرکل کم
 و ےس رب ال ےس تایرشلز برد گور لار | ےرسودروا

 »تیک ایہ ترط سا وک سلف شه سام لر | تل لر
 ےہ د ر مات ےس ستر علیک لاک رفاه ہہم

 روف کوا تا یی ادارزا کت کارت گیا کے پن ےب یب کف جات
 ساخ باس ےک ےس کیا ےئل ےک ے ناپ نام اس کل یک لک

 ےک ت تل ابهر رو رج مات تاقلعت یش میک

 رابورار ار ساکن اردا اب سم لہ رکن شب اوت نا سوم

 تو صان یے اتر عناد یدام ردت اکش اس پس

 مک میز ارم" کت عات باک الت نا ۔ںوہر تو
 گام یکن اف اقروا تساسص سدان لاو مالت یہی اے

 نرم اکے نر کا نو تایرورض یا 71 ےب تول اکے 7

 .ےاتوز ادنا نار کرن امور رز|یسایس یا کراس یکن اشا
oSمنا کن وت ین تابع وا تاب طنز ےک ں سن ہرے دہ کک  

 - تایظنوا تاوصتے ناوک مند یاب یکن اب و ےترک ۱ - 2م
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 رس لاسر اک ایوب ےک ویک: رکن ناک
 _گازادر نایب یے اب وک دمر نا کیا ےک ارز
 رز ےک ت قلع ن ا ےک تیا ام ناس ےک تل یشایمهدوتوم

 ۱ يه عام ںی ےر ترک و ۰

 یک لک ران کی کان ٹکرا ادب ئی یی الت مکا
 ےک اج نیب ٹو اکر کیا کاوو شانی مج انہی تک تی
 بل
 شاد تپل اغ اکر وو کیا ےب القنا جا ںی تلام یر

 نامور لا ينريفيراس کر بدا ا ےل رپ ےک نوراش ۱

 قالب وغلا نا و تاتو تارظن لر نا اس
 لنت يمر تی رام سکوت را
 سا ورک تالاع کداضتفا کروم نل نام 1

 ےک قطب ق ہلا مے ناس یب انا نانا عت اکس ڑی ا)
 یہ یی ایس نو اتو مفت ادا ان اکہ اہک لم
 ہعلرذ ے سم اعم ور امور شت ظرف تارون

 ےس رد دج قبل عمر دلت رسم راستساگواع
 نانا آب طیف پک
 دو ےتکس کس راب کے ار سرہ زارنا ات فت

 رو ےن ی ارتتا ےک رکا مک طا ایس اتکر ےس راب ےس ا
 ےک ال سم ت ارو | نزف کس زار 2 ات رس یگ

 ےک گدنز یدا بسا تاب روا تاروت كا ےک اج سیمی یل
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 _ ایہ لز نااسو ر گات سم داستان واشر
 ےن اسر ےک تالى یہ ناروا ںڑن وق امنای او ےن

 ۲ هل هم وه و اور ےب رہ ادم رتن اس ےس ویر

 شام نميز ان اے "سل السا سبقت اس راستش

 فسا ملک رنز رو ےن رسا کیم ےس ک شو ایفا ست
 ال ضا مامترکے سوراق تامر فمات ایرورخ ید ام کن انا سم جے اکو

 مايل تا میم ےساب رز هوس کرا یا نا
 ۱ ۔: ےس لر تسنایبلا لگن انو

 ناشار سس سا لا جرات قو داس سا ےن سکا 5

 ۳ ےہ ایرونی کے تل فو بہو رم تسامس

 ۱ گن بلطم ا۷س ا لوس عن کم روا ۳ ناک ار ون ےس

 اس ےک سرد ےب ریو یرف وت ناس ہیک اماس سے
 انیس ہو یر مہ دوم بانو رو کمی
 ت | وصل ی بیتا تات نزلاتروا اورو مر یاس

 شرر ویک لس بیس فرد لز] نج سیم ےن کت
 دارو ےک جت کر زلال زا ی آلام ایا

 لس د ےس ار اپ روف ےک ب بم بوک
 ےس لع یئادم تنی 11 تب یم یہ ایم سفر دازاک رنک

 ۳ یک رش کا ے سم مداش راے تایر ور ارتا اشاا کس

 ےل باب ن اتالم ترا
 ۔الاب ارت مع ..دیده ممد نارق زا ساتسا هلس .



۷۹ 

 یکس سہہ کیپ ےب یہ ریٹس ینو وکو ےک کا تردد کتان
 رول تار سلف کے یا تاب بدو اےس تال
 ۲ عساص سعی تیرے سش ر یاس اقرا ور تم

 ہر ںیہن ک تار هد ابر یادو ییہ ترارد و
 ٰ رکا با و قید ےکے زار زب ت کرکے ا سکس روا ےہ
 ودر ان دوام ارگ قیلحیکک دادا لاین یکے نا ایک اوم
 روا رادار پک عامر ناضا» ورک تاب یو لی ا٦ ےس ںاہک

 فسا رد ادل ام ارو| ےہ راو اسی ت مباع ناشاروق

 کے تام باس رکی سر ایگام راو شا کلام
 ور ساب ی گنف یو هیتر غامد لانا
 دانت ر یتاب ےک ان لعهد اعم ایپ یب اکت طز ملات

 ےس وع صا اپ لتتم ازت ےس و ن اکیا نیک ب ںیہ
 دره لار ید ین اب ےس بس اک سلف کرانے راہ
 ےہ قم رکے ںی لولو ےس کل ی باترن اعروا٤ ور

 ےڑور لدورےد باو لاوس سام ںی ترا عور
 ےب دپاک اگ + درد ںوڑ ان سس ایریا ںی و

 رپ 2 سا ہور رام" اروا و اک عم درک

 رایت طف ملا ہو رگ مدد ال وبفس که ایاہک ت سپ
 ` تارت ناک ں ولاد | کت را درک هما لر رو
 رر یک یب تین نمر نطنز سلآ . بار لڑی

+ 



 ناب ابر ر مرش بے بیت ںیم تیر س [ ےس "

 ےل رح یل یاس تس روف اف تا ںیہ گیل تالایخ
 بیات ای نر ےکویغسلف تان ت اکر وا موس ور نخل سی ےئوہ

 سیا ارد یوا تر تل ہرید قن عقوق
 دات تحت ۸ ۸ 2007

 تیر ہے رو 7ار شے ایک لول ےاروا ےساہک ت ار
 ۱۳7 اا ےس اساس گران کرک

 شب اترپ ت لہر نواب کت شا ۱ ے اخر تار این کز اظ یار

 شیر 2 88۸م ابرو رود رہ دمروا ۓر جوی غز لٹ 4 اک

 دره ایکٹ اس کل القتساو تعارض زمره عالی انو غاڈلم
 ےک تایملادںبایکح طس کلب تاید تای تا سا

 ۔ےراربل طض ار

 شم سم یر اوکو لسلست ےک سا مگر نر تسکین لا

 یاش هیس کف کر کنان ام وک
 کی میل ایم اغ بان افلا ےکں ورژیل

 نجی کلا اٹیک اکی وف یا ےک یاب ار
 تر سہل او ےس وقت

 ی دات اکی اب ے ےس لم ایذا رات زا ترا سر

 ںی ت باع عرط گروب | سن متر استاد یر
 ۔ھ تر



el 

 ر ےھت ہند سیر شور اض” زر ۷ ےک تب ۳

 ہر: ید رر کلیک ت اذدت یب امس مات یم سکس ت س انوکا
 لام سرکل امت ت م کانو ےس ین لات تدارک یوو

 ںی ںیم ں وح اےس مورا یے اہ اید لوگ ایند کے کک تاب سترو

 ب یر کرکت یہا کل سل تنم ہک ہک
 _ راقات ت وراڈ "لک وت کت یکے شا | 2 تفت کیف
 ےن یا اک حرام سوری یک رو ا ےس ای اب اک 2 1 جا ماست ر

 لشکر اراک س اجا گراد ایہہ د اراد اپ ںی اورہ یک رات ناشر
 ےہ اکا کت ئابرو نفاق اکر اقترا ام ےک کو (ےہاردای یکم اظ

 اما ےیل کسا “لنا الی
 ۱ ایکتڈاہر نو اف کاتر اس ۶ |تردت ےن وراز”

 ےہ تاک ۱ ےک جام او رزرو وقت راد پاس دل ےس ۰

 ٰ سیار وب تشیحل اگے ظذ کر ئاز ررق ےک لا

 یک بس روا نانفو مول تس اسو واشر بر

 تر لن تزدان ے یک ر پے ےنرکل وس وت ینا تل
 روا نانو مول نون لوسا روتے کے ام لوب

 وا یواش تجارت کب سم ےک لو ندشم هک لک کد
 کیم سر زا و لام تالا ید اضتنا ےک رام

 رج لب ہک انمول تاب کت ی نزد نکے
 اڑ نب ساتی داصت ا کک نم سوت« ےہ ارپ سک



LF 

 ےن رس ۷ت الارق نایب تالاع یدامقتقا کد اہ ریسک ں ویک

0۳ 5 5 
 7 د هلا اب ٭ 7 ۱ و

سا ولرو اے لعمل اماعنواات J ارا "نورار"
 نم نا

 مارو شام عو رش ےس ناسنا ذات انتر ۱« سکا هر
 = ۳۴ یا یوم ۱ e رر :

ےک رت ام ہک حط لار تانکر ٹر کب قنات لم یر وا
 

 ناو عارف کد رد ایپ راوی ےن س جی "لا بج

 آل نایت ںیم سا شرت قرار رویا نیب
 اگ ارور بالقنا شا کیان یر
 تک تب ےک ن ایہہ داں مگا | تین تعین
 طی ماظن شکر ویکی ورود ےہ رہ الٹ اک زرد

ا ےس یو ششم ل رکے نی ھوکںورات کر ارگ یک نز
 زوزو تف رد

 تم ایکن اشاگرنز سس عبدی مو اتو تا

 . لب روش لات اپی مع ااو رتول ی ت ارون ناوت کرس
 ےل رک تالاع یڑا کے نور کل

 قلب تالاع شادس»ا تاقلەت قامت تراش لان

 رج تر کم تر والا لم ےس ر

 . ىدا ل انارو تبار اےس خر ات

 ۱ ہک ے ات ونوس شرب ےک تام

 لان کیک سم راز رنک اوم نانا قلا ےک یت یل(

 دوا ںیئاج یکم اذ طس کر زت ابرو لزا هدا اراک

 شم یش لازم ےس شم ارم



۳ 

 لاک مس لب کس ابرو لوب افق کرک شک یک
 یگ

llکیا داد ترش مار تکی  

 ےل سس ید روا ںیہن الات تلصتلاشا

 تر ت ترو و کما رر اھ رواق ولف

 یر استا ںیہن 2 2با هر برو اوسط تراس زا

 ۱ لا “ےہ یز ار کت ایرو

 سلم اطےس تامایتتا ہرگز | ٹکا | ٹی لسم

 س ناز ا کل 9 ردا نانا یم تی 2۱ ا

 لس لا ناضورفو قالخاروا بیش حور ا مرے اک

 - ال و عضو کن انا عل اےک تالاعیش اوم بس ى۔ رک ےس سمٹ و

 و ےس ناف لت کار بنز یاس م تیل یکتا ر

 1 لرنزرم طلسم دا دام گز کیان ار یتیم

 ا بارش
 گا سک ما یک. ترو رد * ری لنس ۳

 زا کر نارا وزم کیو سم ا راک در
 روا رز حط کن اپ. وجے اوپن کم یے 3 یجب

 ںلارتاو لا تا مارا تمایز کل کشی

 ۱ ۳ هک یا آ 1

 لر م ؛لناوللاه شم سیر بالقنا ےل



۰۳ 

 “یاس ےک بیش نت الام اکے سرا | اک تھک اس ےک ہن قق
 سرا وت ے ا ماس سی لا وس اک وھبےک اب ار ںیہ یب لاوس

 روا ےس اکر یر امرود لد ےک نااہل

 گان ےل ےہ
 تمام ل رپ مچ سان کیہ تا استا مت

 ےس نکات ادم ہطاو رر وارد لوراد گاہ: ںویرد ای کب وم تہ

 ںی سرکل یگ افمیبم و نور ےارکل رسا

 نا ارپ یز باس بیر یت شکل ورڈیلیکاتشا کے رب تاب لم ا
 تم ہار در موم ےس ا

  jنان نا بار ترس شکر بی لقب ۳

 ےب مئر گیارہ لر
 روا ےہاوب ل امتت سارا ل ر لب ےل ےک ت ساس وہ: بینی ایس مر

 ۱ ۔ےبام اما بلاغ بہ دافماکن انا سا

 اد غوزوکسض کک اف ممے وب لود نا کیک ںیم س

 کت ئانا حرط سا یکی ان تل کت یش ارادہ ناراد يا
 ۔ سیا ام اک ےرصوز کیا ےن ںور تامی ہی دا ںورار اب سرمرت

 مخک شاش فیکس لر یاری
 ترا ار ایست فشو تین لس: اپ تاراسےر
 ۷ تنم لو و, ےس یرارس گراد رد قالغا رک ےہ ستو و

 تلاع یا طی چ رق لس و( وقت اار روز ەر ار

 2 سری نشل ہل سرر بالقلا هل



 م۵

 سرب ےس سرا اروا ےر و دنر ہو ہے ےس ات تی وکس نرم ی

 روا هر ےس رەدنزوگےرسودەذ کے ام یکدم یک ت بس هراز

 طس اروا ےرک شک ےناج ےل تقیہ ےس وو تینا قو رانا
 سس ہک ےس ھو یی: رک من سار اند ےک ےرسود ےک ازخ کو وت

 یک سس ےن ںوول سر اشارو را ۶شم ب سوو ےک ےن آر اکے ئ ور ےک بر

 ۔ے لت فل جیک اے لوران ی مور اد ےارسردا ےہ ام کلم تور

 ور لاین طارذاایندددا ےہ اپ درک عزم گیرید یا شم
 5۹ بلا چپ ہوکر

 ر کاش اشن بم رک لر نرم یش ا تلاع یا
 لاو لر یخ وا اند یابد تازہ سر نیو وتو دور ےک سرو سرک

 ٰ ٰ ۔ںیر تور فی

 می #

 وس
¥ 

 قیام
 ۷ ر می

 لب عا
 روا



 _ هالزاناووراد ترس
 ھا تك


